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NOTIFICACIONS 

Els demanem que participin activament de les propostes de l'escola a fi de poder 

donar l'educació integral als seus fills. Per aconseguir un ambient de 

convivència, on es faciliti el treball, l'adquisició d'actituds, hàbits, habilitats i 

transmissió de valors, convé una disciplina. 

MEDECINES 

Preguem que quan un alumne hagi de prendre un medicament específic dins 

l'horari escolar, el porti amb el nom, la dosi i l'hora d'administració (escrit a la 

capsa). 

PUNTUALITAT 

Demanem puntualitat al matí. L'hora de d’entrada és de 830 h a 845 h essent 

aquesta última hora l’inici de les classes. La sortida és a les 1700 h de la tarda, 
excepte els divendres que és a les 1600 h. Surten per la porta del pati de Via 

Augusta. 

 

MATERIAL 

La roba que els nens porten a escola ha d'estar marcada amb el nom. Jerseis i 

bates han de dur veta per poder-los deixar al penjador. Ha de venir marcada 

tota la roba de gimnàs i les bambes. 

Han de portar la bata i l'equip d’educació física el dilluns. 

MATERIAL MALMÈS 

Tot aquell material de classe o d'un altre company que s'utilitzi incorrectament, 
es farà portar de casa. És important que els nens siguin responsables del 

material que utilitzen. 

MATERIAL ESCOLAR 

Procurar que no els manqui el necessari i evitar el superflu. 

RÈGIMS 

Si un nen/a ha de menjar de règim ha de portar una nota amb el nom i el curs i 

entregar-la directament al tutor/a al matí abans de les 10h. 

 

COMUNICACIÓ NORMAL famílies-tutor/a 

Qualsevol notificació cal fer-la per escrit a l'agenda del nen/a. 

Si un nen/a ha de sortir de l'escola dins de l'horari escolar, cal que ho comuniquin 

per escrit, especificant qui el vindrà a recollir a través del full d'autorització que es 

trobaran a recepció. 

Si un alumne/a falta a classe per malaltia, preguem ens ho comuniquin a través 

de recepció el més aviat possible. 

Si l'alumne/a es trobés malament o prengués mal els avisaríem per poder-lo 

recollir. En cas de prendre mal i veiéssim que no podem contactar amb vostès, 

l'escola els acompanyaria a la clínica. 

Convé que els pares deixin els telèfons de la feina, dels avis o d'algun 

familiar proper. 

 

ENTREVISTES 

Els pares que desitgin entrevistar-se amb el tutor, ho han de demanar a través de 

recepció. 

Si el tutor/a té interès de veure'ls, passarà una comunicació escrita al seu fill/a. 

Horari visites:   

•   3r A      Valèria Sandoval: dijous 12h a 13h. 

•   3r B      Laura Espinosa: dimecres de 8.45h a 9.45h. 

 

INFORMES 

Cada trimestre els nens porten un informe a casa del seu desenvolupament a 

classe. Aquests informes són fruit de l'observació sistemàtica i contínua que es 

realitza al llarg del curs. Els alumnes hauran de retornar a l’escola la butlleta 

adjunta, firmada, cada trimestre. 

 



 

 

EXCURSIONS I SORTIDES 

Són motivades per l'estudi de les diferents matèries i en complementen la 

programació. 

L' import d'aquestes excursions i sortides estarà inclòs en el rebut del mes.  

Cal portar roba adequada, calçat còmode i una motxilla o cartera que puguin 

portar a l'esquena. 

En les sortides d’un dia han de portar el dinar i una cantimplora plena d'aigua 

dins d'una bossa. No estan permeses les llaminadures ni begudes isotòniques. 

A l'escola i a les excursions el nen no ha de portar ni diners, ni objectes de 

valor, ni telèfons. No ens podem fer responsables de la seva pèrdua. 

WEB 

www.escolalurdes.cat 

 

 

SORTIDES CURS  2019-2020 

1r trimestre 

 23, 24 i 25 d’octubre: Els refugis (Serinyà) 

 11 de desembre (matí): Museu d’Història de la ciutat.  

2n trimestre 

 5 de febrer:   CRARC (Centre de recuperació de rèptils) 

 17 de març:   Parc de Collserola 

3r trimestre 

 30 d’abril:   Món Sant Benet  

 27 de maig (matí):        Visita al Born 

http://www.escolalurdes.cat/


 

 

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA – 3r   E. Primària                        Curs 2019-2020 

Reunió de pares i mares - setembre 2019 

 

Tutora 3r A: Valèria Sandoval 

Tutora 3r B: Laura Espinosa 

Coordinadora de cicle: Clara Ripoll 

 

ÀREES CURRICULARS 

PROFESSORS 

3r A 3r B 

Llengua catalana  Valèria Sandoval, Laura Espinosa, Núria Saurí 

Llengua castellana Noelia Ramírez, Patricia Torné, Laura Espinosa  

1a Llengua estrangera: Anglès Patricia Torné, Ariadna Filella, Valèria Sandoval 

2a Llengua estrangera: 
Francès 

Valèria Sandoval 

Biblioteca                                     Oriol Ymbert 

Matemàtiques  Francesc Puig, Laura Espinosa, Cristina Sanchís,  

Informàtica                                       Francesc Puig 

Coneixement del medi Valèria Sandoval Laura Espinosa 

Tutoria i Filosofia Valèria Sandoval Laura Espinosa 

Cultura religiosa Valèria Sandoval Laura Espinosa 

Educació artística: 

                   Dibuix 

                   Manualitats 

                   Música 

 
Noelia Ramírez  
Valèria S., Laura E., Noelia R. 
Clara Ripoll 

 
Noelia Ramírez  
Laura E., Ariadna., Noelia R. 
Clara Ripoll 

Educació Física: 

                   Educació corporal 

                   Educació física 

Francesc Puig 

Capacitacions Bàsiques Valèria Sandoval Laura Espinosa 

 

 


