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PROFESSORAT

Aquest curs, les mesures permeten mantenir el professorat especialista d’Educació Física, Música i Anglès.

TUTORA DE 3r TUTORA DE 4t

- Dolors Fabrés - Dolors Velarde

ESPECIALISTES I REFORÇ/DESDOBLAMENTS

- Dolors Garcia – Especialita d’anglès.
- Itziar Rodríguez – Especialista d’Educació Física
- Laura Puig – Especialista de música i castellà.



HORARI 3r
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HORARI 4t



RESUM DE LA NORMATIVA DE L’ESCOLA

• És molt important ser puntuals, tant a les entrades com a les sortides.

• Tot el material ha de portar el nom del nen o de la nena. La roba (bates, jaquetes…) a més de portar el 
nom, ha de portar una tira per poder penjar-la correctament. 

• Si l’alumne oblida portar alguna cosa, no se li ha de portar una vegada que han començat les classes.

• A les classes d’Educació Física és obligatori portar el xandall de l’escola (pantalons, jaqueta i samarreta) i 

sabatilles esportives amb la sola blanca.

• L’esmorzar s’ha de portar en una carmanyola de plàstic amb el nom del nen o la nena. Els dijous, 
l’esmorzar serà una fruita per tal de potenciar una alimentació saludable.

• Evitarem en la mida del possible donar medicació dins del centre. En cas necessari, serà imprescindible 
l’autorització i la recepta mèdica.

• Els alumnes hauran de portar una funda per guardar la mascareta i una mascareta de recanvi 

• És imprescindible avisar a la tutora o a secretaria si un alumne ha de marxar amb una persona que no 
sigui el seu responsable directe. 



ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CURS

• Es penjaran 3 informes trimestrals al Clickedu: Nadal, Setmana Santa i Fi de curs.

• Fins que no millori el risc de contagi, no podrem gaudir de la voluntarietat per part dels pares, tant a
les sortides com a les activitats dins de l’escola. A mida que avanci el curs s’anirà valorant les
possibilitats segons la normativa.

• Durant el curs, els alumnes realitzaran dues exposicions orals que es prepararan a casa i després 
ensenyaran als seus companys i companyes de classe. Poden fer ús de suport visual.

• Club del lector: Els alumnes tenen l’opció d’emportar-se llibres de la biblioteca de classe per llegir a 
casa. És important compartir un moment a casa per gaudir de la lectura

• Aquest curs, sempre que ho permetin les mesures de prevenció, es realitzaran alguns projectes 
d’escola com els padrins de lectura, tutoria entre iguals (TEI) o mediació escolar.

TERCER QUART

- Vivència
- Notícia

- Descripció d’un lloc
- Biografia personatge històric



PROJECTE TEI

• Tutoria Entre Iguals.
• Programa de prevenció de l’assetjament escolar.
• Adreçat als alumnes de 3r i 5è.

• Resolució de conflictes
• Basat en el diàleg i clima pacífic
• Mediadors són alumnes de 6è
• Adreçat a Primària.

MEDIACIÓ ESCOLAR



CALENDARI FESTES I CELEBRACIONS

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ:

• 7 de desembre
• 28 de febrer
• 3 de juny

VACANCES:

• NADAL: del 23 de desembre al 7 de gener
• SETMANA SANTA: del 11 al 18 d’abril
• FI DE CURS: 22 de juny

JORNADA INTENSIVA:

• Del 7 al 22 de juny

Per més informació, consulteu la página web de l’escola
www.escolaverns.cat

L’objectiu de l’escola és realitzar totes les 
celebracions amb la màxima normalitat possible, i 

sempre tenint en compte tant la normativa vigent en 
el moment de la celebració, com les condicions 
específiques de la nostra escola. Adaptarem les 

celebracions a la situació vigent del moment.

CASTANYADA:
• 29 d’octubre

NADAL: 
• 22 de desembre

CARNAVAL: 
• 23 I 25  de febrer

SANT JORDI: 
• 22 d’ABRIL

https://www.escolaverns.cat/wp-content/uploads/2020/09/PROTECCI%C3%93-FAM%C3%8DLIES.pdf


CALENDARI SORTIDES I TALLERS

1r TRIMESTRE • Colònies – 27, 28 i 29 d’octubre. Mas Badó. 
• Sortida auditori – 4 de novembre
• Sortida esportiva (4t) – Corfbol – 2 de desembre

2n TRIMESTRE • Taller Guardia Urbana (Taller a l’escola) – 8 de març
• Patinatge amb ritme  (4t) – 15 de març
• Teatre Regina “El vestit Pop de l’emperador” – 31 de març
• Cacaolat – 11 ó 18 març

3r TRIMESTRE
• Museu Tàpies – 28 d’abril
• Sortida esortiva Cursa d’orientación (3r) – 26 d’abril
• Coves de Salnitre (Collbató) – 2 de juny

Durant el 1r trimestre, com a mesura excepcional per l’alerta sanitària,  totes les sortides es realitzaran en autocar.



COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

WEB ESCOLA

- Trobareu resums d’algunes activitats que es realitzen a l’escola.
- Full autorització de medicació.
- Calendari de les activitats i sortides
- Menú del menjador

CLICKEDU
- Des d’aquesta plataforma educativa podreu accedir als continguts i activitats a treballar en cas d’un

possible confinament.
- Canal de comunicación amb el professorat

CORREU
ELECTRÒNIC

- S’enviaran circulars amb informacions rellevants, com per exemple les sortides, des del correu de l’escola.
- També podeu rebre correus de les tutores sobre informacions concretes de la classe o demanant-vos

entrevista.
- Podeu contactar amb les tutores via correu electrònic. Trobareu el correu de cada tutora a la pàgina web

del centre.
➢ Dolors Fabrés (3r) dolorsf@escolaverns.cat
➢ Dolors Velarde (4t) dolorsvelarde@escolaverns.cat

ENTREVISTES

- Les tutores de cada curs s’entrevistaran una vegada al curs amb les famílies. En cas que ho considerin
necessari, tant la tutora com les famílies, podran demanar més d’una entrevista. Durant aquest curs, les
entrevistes es realitzaran per videoconferència.

- En cas que necessiteu tenir entrevista amb algun mestre especialista, primer li heu de comunicar a la
tutora el motiu.

mailto:dolorsf@escolaverns.cat
mailto:dolorsvelarde@escolaverns.cat


COM PODEM AJUDAR?

• Mirant l’agenda cada dia.

• Vetllant perquè dediquin una estona diària a les
tasques escolars (taules i lectura).

• Donant responsabilitats.

• Deixant que siguin autònoms.

• Confiant en les seves capacitats.

• Valorant i reflexionant sobre el que han fet.

• Evitant les comparacions amb els altres.



MOLTES GRÀCIES!


