
REUNIÓ INICIAL

6è CURS 2019-2020



1. EQUIP DOCENT

TUTOR/A: PERE SASTRE, MARINA FERRER

E. FÍSICA: MARIA ANTÒNIA SASTRE P.T.: PILAR SERVERA

MÚSICA: XISCA AMER A.D.: AINA SITGES

ANGLÈS: DIANA BARCELÓ RELIGIÓ: MAGDALENA SUNYER

MESTRE DE SUPORT: CATI GELABERT VALORS 6A: XISCA AMER

CASTELLÀ 6B: SONIA NUÑEZ PLÀSTICA: MARINA, XISCA A., CATI G., SONIA



AGENDA

TUTOR I ESPECIALISTES: Dijous de 14-15h (demanar cita prèvia) 

EQUIP DIRECTIU (demanar cita prèvia)

SECRETARIA: de dilluns a dijous de 12:00h A 13:00h

EMAIL: direccio@ceipuntadenamer.org 

WEB: www.ceippuntadenamer.org

BLOG DE L’AULA: http://g2008.ceippuntadenamer.org
Revisar que tenim les vostres dades correctament

2. COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

mailto:direccio@ceipuntadenamer.org
http://www.ceippuntadenamer.org


3. FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE

EL CENTRE: Revisar documents PEC i ROF a la web del centre.

FORMACIÓ DE MESTRES: Aprenentatge per projectes → Treball cooperatiu → Avaluació

VIDEO PROJECTES https://www.youtube.com/watch?v=cYB69NpZesk&t=244s 

LLIBRES DE TEXT: Matemàtiques. Suprimits català i castellà.

DEURES: tasques que no s’acaben a classe. Recerca d’informació pels projectes. Activitats que 

requereixen la implicació de les famílies.

TREBALLS EN GRUP

SORTIDES ESCOLARS: pagament i autorització signada amb 72h d’antelació.

https://www.youtube.com/watch?v=cYB69NpZesk&t=244s


 FALTES D’ASSISTÈNCIA JUSTIFICADES

1. Malaltia de l’alumnat. Els pares poden justificar un màxim de 2 dies lectius. En cas que 
siguin més dies, convé que els pares aportin justificant mèdic.

2. Cita de l’alumnat amb el/la pediatra o especialista. Ingrés hospitalari.

3. Mort o malaltia greu d’un familiar.

4. Tramitació de documents oficials, presentació a proves o exàmens, citacions judicials.

5. Vagues educatives o altres que reivindiquin la igualtat entre les persones.

○ Els pares/mares han de justificar les faltes. Es prega justificar només les faltes que són 
justificables.

PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA



4. FUNCIONAMENT GENERAL DE L’AULA

HÀBITS D’HIGIENE I SALUT: neteja personal, bosseta i dutxes EF, berenars saludables cada dia i els 

divendres fruita. Exemples de berenars a la circular.

TUTORIA: educació emocional, dinàmiques de grup i resolució de conflictes. 

LLENGÜES: Treball de llengües a partir de tipologies textuals.

PROJECTES: per horari comprèn naturals, socials, 1 hora de català i 1 hora de castellà.

PLÀSTICA: tallers per grups mesclats 5è i 6è amb una duració de 7 setmanes per taller. 

E.FÍSICA: desdoblaments, obligatori dur camiseta de recanvi i tovallola, DUTXES: opcionals, pugen nota.

PROJECTE TIC: 1 hora d’informàtica setmanal.

AVALUACIÓ: proves escrites, orals i participació. Expressió oral. *Cal aprovar l’expressió oral



LLENGÜES: TIPOLOGIES TEXTUALS

PRIMER TRIM SEGON TRIM TERCER TRIM

CATALÀ CONTE 

NOTÍCIA 
de ràdio 

POESIA 
març concurs de rap

CÒMIC
Consumòpolis 

RESSENYA LLIBRE 

CASTELLÀ DESCRIPCIÓ DE 
PERSONES
descripcions personals i dels 
companys

ESQUEMA 

CONTE

CORREU ELECTRÒNIC



PROTOCOL DE CONVIVÈNCIA

1. Record de la norma i/o advertència. El records o advertències han de ser breus amb la finalitat de no haver 
d’aturar la classe.  Un gest, el nom a la pissarra…

2. Zona d’espai temporal durant una activitat. També podem separar la taula sense interrompre la classe. El temps 
ho gestiona el propi mestre decidint si s’incorpora després d’acabar l’activitat específica o fins al final de la sessió. 

3. Acompanyament. L’infant ha de ser acompanyat a direcció i se li assignarà una persona acompanyant. Emplena el 
FULL DE REFLEXIÓ i després l’adult el revisa i manté una entrevista. Informam a les famílies a través de 
l’agenda i ho registram al quadern de convivència. En acabar la sessió l’alumne/a torna a classe. 

4. Qualsevol advertència després d’haver estat acompanyat el mateix dia significa que l’infant necessita ser 
acompanyant fins acabar la jornada. A més quedarà exclòs de l’activitat extra que haguem acordat. 

https://docs.google.com/document/d/11Kz53SEaliGUVEKBPbsIZeLh-gEzjS4AAC-9fL8zNn0/edit


Primer trimestre
● Cursa orientació: 15 novembre

Segon trimestre
● Tirme: 16/23 març
● Piraigua: data 2 abril

Tercer trimestre
● Consumópolis
● Concurs d’anglès Sa Màniga
● Diada de Medi Ambient Sa Màniga
● Viatge d’estudis: viatge d’activitats d’aventura + visites culturals + parc d’atraccions

5. SORTIDES ESCOLARS



6. VIATGE D’ESTUDIS

IMPORTANT:

- DNI/NIE-Vigilar la data de revisió

- Targeta sanitària

- Necessitam tenir clar qui opta a descompte de resident.

ACTIVITATS PER OBTENIR DESCOMPTE:

- Venta de berenars saludables (salat saludable: entrepans, panades, coques salades, pizza*)

- Sorteig Nadal

REUNIÓ ESPECÍFICA DE VIATGE D’ESTUDIS



7. RESULTATS DE LES PROVES INICIALS



7. RESULTATS DE LES PROVES INICIALS



● Pares/mares separats. Tant els tutors com l’equip directiu ha d’estar assabentat de 
qualsevol incidència/canvi. Si hi ha una resolució judicial necessitem tenir aquesta 
informació.

● Aniversaris. Informar als tutors/es amb un parell de dies d’antelació. Dur menjars fets 
per vosaltres i saludables (opcions de salat). Tenir en compte al·lèrgies.

● Enquesta per part de la UIB i Ajuntament. Estudi sociològic sobre la zona costanera 
per fer intervenció i detecció de necessitats. Aquests dies es passarà a l’alumnat al 
centre i es penjarà al blog de la generació per a les famílies.

8. ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS





GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!

9. PREGUNTES?


