
CURS 2020-2021



De què parlarem…?

• Protocol COVID-19

• Àrees del desenvolupament i metodologia

• Projectes de l’escola 

• Material

• Activitats i Sortides



Metodologia
Cada nen és 
únic, té un 

ritme i un estil 
per aprendre.

Descobrim les 
emocions per 
créixer en un 
clima d’afecte 
i confiança.

A través de la 
manipulació, el joc i 

l’experimentació 
aprenen de manera 

global.

Farem un projecte 
per triar el nom de 

la classe! 

A través dels diferents llenguatges
...practiquem la parla, l’expressió i 
la comunicació i 
Interpretem, representem i creem 





Convivència i mediació



Agenda 21 / Escola verda

• Als àpats reduir els embolcalls 
(carmanyola)

• Capità Planeta: reciclatge  i estalvi 
energètic

• Delegats Verds

• Socialització de llibres 

• Hort urbà

dijous 
Dia de la fruita

Des de P3 fins a 6è



FEAC

Espai de diàleg educatiu i intercanvi 
d’experiències on tothom es pot 

sentir recolzat i escoltat.

5 trobades al llarg del curs

HORARIS DE TROBADES

SEGONS LES FAMÍLIES QUE S’INSCRIGUIN

“Ens agradaria compartir aquest 
projecte amb vosaltres.

Només hi faltes TU”



PASTORAL



Vestuari



A  la motxilla...

Cada dia

Una muda completa, 

Es queda a l’escola



• Projectes Baula:

- Dracs

- L’esport

- L’aigua

• Material complementari 

d’Anglès 

• Material fungible i manipulatiu

(estoig)

• Protagonista de la setmana

• Agenda

MATERIAL



Activitats i Sortides
FESTES DE L’ESCOLA SORTIDES

1r TRIMESTRE

Festes de tardor Octubre
La castanyada Octubre
Festa del Pare Carles 

Nadal:  Desembre
• Patge Shelin

2n 
TRIMESTRE

Carnaval   Febrer

3r TRIMESTRE
Sant Jordi Abril

Pasqua Abril

Festa final de curs Juny

Anirà relacionada amb 

el projecte escollit pels 

nens.



Alexia web. Comunicats de direcció. Més endavant

per sol·licitar entrevistes.

S’anota a diari les absències. Enviar comunicats a la mestra-tutora

Vergesalut.com

@VergeSalut Escola Verge de la Salut

P4A: aserra@vergesalut.cat

P4B: cperea@vergesalut.cat 

L’agenda per a les comunicacions diàries i urgents

Delegats d’aula. Comunicar a la tutora.

Xarxes Socials i Comunicació



• Entrades: 9h i 15h

• Sortides: 13h i 17h

• Tot marcat amb el nom i beta per penjar 

• Qualsevol  canvi (telèfons,  correu...)  avisar  a  secretaria.

• Rebreu la documentació: 

- Autorització de sortides,  carta de medicaments i declaració de responsabilitat 

COVID

- Si hi ha canvis en alguna al·lèrgia del vostre fill/a cal avisar a les mestres.

• Seguiu el Web i l’Instagram de l’escola, i llegiu detingudament les circulars.

• PORTAR  1paquet  de mocadors individuals, 1 paquet de tovalloletes petites i 2 

bosses de plàstic.

Recordem!!!



MOLTES GRÀCIES!


