ESCOLA BISBAT D’ÈGARA
Reunió de pares de 3r de Cicle Mitjà

OBJECTIU
 L’objectiu de l’escola és la formació global dels alumnes.
 Es fomenta una bona convivència entre tota la comunitat educativa.
 A cada nivell, treballem per assolir els mateixos objectius, amb la mateixa
metodologia. (coordinació per nivells i cicles)
 Treballem amb igualtat de recursos a totes les aules i grups d’alumnes,
tenint en compte les necessitats de cadascú.
 Lluitem per aconseguir ALUMNES COMPETENTS, no competitius!
 Des de l’escola i des de casa evitarem comentaris que fomentin la
competitivitat entre companys i entre grups.
 L’Educació és una tasca compartida i ens cal caminar en la mateixa
direcció.

NORMATIVA GENERAL
(www.escolabisbategara.cat)
Horari:
De 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30
Assistència i puntualitat.
L’horari de les portes per a l’entrada dels alumnes és:
Al matí s’obre a les 9:00 h. i es tanca a les 9:05 h.
A la tarda s’obre a les 15:00 h. i es tanca a les 15:05 h.
A la sortida de la tarda s’obre a les 16:30 h.
Relació família escola:
Sortida dels alumnes (autorització)
Entrevistes
Informes
Agenda

NORMATIVA GENERAL
CALENDARI PER TRIMESTRES a l’etapa primària
• 1r trimestre: setembre - desembre.
• 2n trimestre: gener - març.
• 3r trimestre: abril - juny.

Sortides i activitats en centre.
Sortides de dia sencer:
•

La Granja (Santa Maria de Palautordera)- 17 d’ Octubre

•

Parc de l’ Agulla i Can Font (Manresa)- 27 d’abril

Sortides/ taller matinal:
Gimnàstica artística- 7 de novembre
Visita a l’Ajuntament- a concretar (durant el 2n trimestre)
Passeig pel centre de Terrassa- durant el 2n trimestre
Teatre en anglès- 24 de març (escola)
Curses d’Orientació– Educació Física (6 de març).
Planetari - A l'escola (a concretar, 3r trimestre)
Cantata (a concretar, mes de maig)
Cal signar l’autorització i entregar-la als/les tutors/es per poder fer les activitats i
sortides.
En les sortides de pagament, s’ha d’ entregar el comprovant als/les tutors/es,
abans de la sortida. IMPORTANT: POSEU EL NOM DEL NEN/A I EL CURS.
Recordeu que cal tenir el material pagat per poder participar en les activitats.

NORMATIVA GENERAL
• Malalties
• Accidents
• Aniversaris i celebracions.
• Menjador (recollida en horari de menjador C/ Viveret)
• Activitats extraescolars.
• Secretaria
Horari d’atenció al públic: Matins de 9 a 10.30h i tardes de 16 a 17h.

NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CICLE MITJÀ

Bata (plàstica)
Jaquetes

Tireta llarga i nom

Educació física:
Equip: xandall i calçat esportiu
Higiene: samarreta de recanvi i tovallola
Quota de material:
carpeta amb separadors, agenda, material de plàstica, algunes
sortides i tallers....
Llibres socialitzats.
Esbarjo: Esmorzar de fruita els dimecres.
Família-escola: agenda
Horari d’entrevistes: dilluns i dimecres de 13:30 a 14h.

Característiques específiques de l’edat

•

Sent curiositat , creix el seu interès per tot i s’entusiasma fàcilment.

•

Busca l’aprovació social.

•

L’escola i els companys es converteixen en els referents més importants.

•

Admira els més grans i els fa servir de model.

•

Sovint demana explicacions del què ha de fer.

•

Té un sentit de justícia força estricte.

•

És capaç de mantenir més temps l’atenció.

•

Comença a pensar més abans d’actuar, hi ha més reflexió.

CURRÍCULUM
Matemàtiques:
 Sumar, restar, multiplicar i introduir la divisió per una xifra , saber-ho
aplicar per resoldre problemes.
 Dominar les taules de multiplicar amb agilitat.
 Conèixer els nombres fins les centenes de miler. La seva escriptura i
descomposició.
 Conèixer les mesures principals de longitud, capacitat , temps i pes.
 Geometria : polígons i cossos amb volum, angles, simetria i línia.
 Estadística. Recollir i ordenar dades.
 Practicar càlcul i problemes mentals per anar assolint agilitat.
 Activitats manipulatives per introduir i entendre operacions i
conceptes.

CURRÍCULUM
Llengua
 Expressar-se oralment de manera entenedora.
 Ampliar el lèxic
 Llegir correctament i entendre el que es llegeix. Cal entre tots,
potenciar el gust per la lectura. 30 minuts de lectura diaris.
 Escriure de manera comprensible amb coherència, mostrar un domini
de l’ortografia natural i anar consolidant les normes d’ortografia
arbitrària treballades. Nova metodologia per treballar l’ortografia.
 Inici per fer un bon ús del diccionari.
 Anar descobrint el funcionament i estructura de la llengua.

CURRÍCULUM
Medi:
 Conèixer el nostre propi cos : aparell digestiu, aparell locomotor i
aparell excretor.
 Espai i població: el municipi, espai (orientació) i temps (calendari).
 Aigua. Cicle de l’aigua, canvis d'estats i ús responsable.
 El sistema solar.
Projecte interdisciplinar
 La ciutat de Terrassa
Proves diagnòstiques
Al llarg del tercer trimestre es passen unes proves del departament per
comprovar l’assoliment dels objectius mínims de 3r. (matemàtiques, català i
castellà)

CURRÍCULUM

Projecte de convivència
Cohesió de grup
Treball de normes
Festes
Castanyada
Nadal
Carnestoltes
JJCC: Tema d’enguany « La literatura infantil i juvenil»
Sant Jordi
Deures
 Deures: Cada 3 faltes hi haurà una notificació per a les famílies.

ACTIVITATS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AL CICLE

 Desdoblaments (sessions de treball amb ½ grup)
 Català/anglès
 Matemàtiques/ Informàtica
 SEP (Suport Escolar Personalitzat).
 Dins l’horari lectiu amb dos mestres dins de l’aula.
 En grup reduït fora de l’aula.
 Es treballa llengua i matemàtiques.
Altres mesures d’atenció a la diversitat.
 Aula de NEE. El suport es dóna dins de l’aula ordinària o bé a l’aula d’ed.
especial. 3 mestres d’educació especial.
 USEE. Unitat de Suport a l’Educació especial.1 mestra d’educació especial i 1
educadora.
 Escola inclusiva: implica que tots els nens i nenes de la nostra escola
aprenguin junts independentment de les seves condicions personals, socials o
culturals, inclosos aquells que presenten dificultats.

Altres informacions d’interès

 AMPA (www.ampabisbatdegara.com)
 Telèfon: 673081221
 Delegats de classe

