
 

6è  EDUCACIÓ PRIMÀRIA                           CURS 2019-2020 

 

 

1. PRESENTACIÓ DEL PROFESSORAT/DELEGATS DE CURS 

 

Delegats: Srs. Domènech Camacho 

 

2. OBJECTIU DE LES ESCOLES FILIPENSES 

 

● Connecta amb el teu interior 

 

    OBJECTIU D’ESCOLA:     

 

● Millorar la gestió del temps de treball personal i d’escola per aconseguir 

benestar físic i psicoemocional i optimitzar la tasca educativa de 

mestres, alumnes i del PAS. 

 

 

3. OBJECTIUS DE 6è NIVELL I ACCIÓ TUTORIAL 

 

                                                    INTERACCIÓ 

        PARTICIPACIÓ 

 

 

        RECOLZAMENT  

 

 

         

SUPERVISIÓ 

 

 

 

        RESPECTE, DIÀLEG 

     

 

 

 TREBALL COOPERATIU 
  

AUTOESTIMA 

confiança, equilibri emocional 

AUTONOMIA 

responsabilitat 

SENTIT COMUNITARI 



4. ÀREES CURRICULARS 

 
Tutora 6è A: Clara Camps 

Tutora 6è B: Marissa Brenuy 

Coordinadora de cicle: Marissa Brenuy  

ÀREES CURRICULARS 
Núm. 

Sessio. 

PROFESSORS 

6è A 6è B 

Llengua catalana 
(3 grups flexibles) 

4 Annabel Riquelme, Clara Camps, Marissa Brenuy 

Llengua castellana 
(3 grups flexibles) 

3 Encarnació de Santiago, Annabel Riquelme, Marta Bayà 

1a Llengua 
estrangera: Anglès 
(3 grups flexibles) 

3 Alejandro Gallardo, Marta Bayà, Clara Camps 

2a Llengua 
estrangera: Francès 
(Grup classe / ½ grup classe) 

2 Marta Bayà Marta Bayà 

Biblioteca 
(Grup classe) 

½ +½ Oriol Ymbert Oriol Ymbert 

Matemàtiques 
(3 grups flexibles) 

4 Berta Meneses, Clara Camps, Marissa Brenuy 

Informàtica 
(½ grup classe) 

1 Clara Camps Alejandro Gallardo 

C. Medi Natural 
(Grup classe) 

2 Marta Bayà Marissa Brenuy 

C. Medi Social 
(Geografia i Història) 
(Grup classe) 

3 Clara Camps Marta Bayà 

Ed. per a la ciutadania 
i els  drets humans:   
(Grup classe) 

   

Form. personal i social 2 Clara Camps Marissa Brenuy 

Reunió de classe ½  Clara Camps Marissa Brenuy 

Cultura religiosa 
(Grup classe) 

1,5 Encarnació de Santiago Marissa Brenuy 

Educació artística: 
(Grup classe) 

1 

  

                   Dibuix Joan Jorquera Joan Jorquera 

          Pretecnologia 1 
Maria Cornet, Joan Jorquera, 

Marissa Brenuy 
Marta Bayà, Joan 

Jorquera, Marissa Brenuy 

                   Música 1 Carlos Arjona Carlos Arjona 

Educació Física: 
(Grup classe) 

1 

  

Expressió corporal 
Alejandro Gallardo/ Fran 

Salmerón 
Alejandro Gallardo/ Fran 

Salmerón 

     Educació física 2 
Alejandro Gallardo/ Fran 

Salmerón 
Alejandro Gallardo/ Fran 

Salmerón 

Proj. Interdisciplinari 

(Grups cooperatius) 
        1 Equip de professors de 6è 

 



 

5. CRITERIS D’AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 20, 21, 22 d’abril 

6. NOTIFICACIONS I OBSERVACIONS 

A cada cicle d'ensenyament, l'Escola té unes normes, un reglament, la finalitat del qual és 

facilitar l'estudi, la convivència i la transmissió de valors. Preguem als pares que hi 

col·laborin per tal que es pugui donar l'educació integral dels alumnes. 

 

HORARI 

Preguem que els alumnes respectin els horaris d'entrada a l'escola i de començament de 

classes: 3/4 de 9, al matí; 1/4 de 3, a la tarda. 

Les sortides dels alumnes, fora de les establertes en l’horari escolar, cal que siguin 

comunicades per escrit, especificant si se n’ha d’anar sol o si el vindran a buscar. 

Preguem que, quan un alumne hagi de faltar a classe, ho comuniqueu a l’Escola el més 

aviat possible. En cas de malaltia convindria que fos abans de les 10 del matí. 

 

RELACIÓ PARES-ESCOLA 

Les comunicacions normals entre famílies i tutors poden fer-se a través de l’agenda 

escolar. Per qualsevol altra notificació que vulgueu fer, tant a Direcció com als mestres, 

podeu adreçar-vos a recepció. L'encàrrec arribarà el mateix dia a la persona interessada. 

Si sorgeix algun dubte o dissentiu sobre l'actuació de l'Escola en un cas concret, demanem 

que us adreceu a la persona de la Institució que us pugui facilitar un aclariment. 

Eviteu fer trucades telefòniques per donar encàrrecs als vostres fills i filles, ja que no és 

sempre possible fer-los-el arribar. Tampoc no serà permès que els alumnes telefonin si no 

és per motiu urgent i justificat. 

A recepció no seran acceptats paquets, esmorzars o berenars que porteu als vostre fills i 

filles. 

 

SALUT 

Si un alumne ha de fer règim, cal que ho comuniqueu mitjançant una targeta escrita que 

lliurarà a recepció, al matí. 

Si un alumne pren mal durant l'horari escolar i cal que vagi a la clínica avisarem les 

famílies perquè us n'assabenteu i l'acompanyeu. Si no podem contactar amb la família, 

l’acompanyarà un membre de l'Escola. 

L’Escola no pot administrar medicaments als alumnes. En cas necessari, cal que el pare, 

mare o tutor/a porti una recepta o informe del metge/metgessa on consti el nom de 

l’alumne/a, el nom del medicament i la pauta: horari i dosi. Així mateix, cal l’autorització al 

personal docent per administrar la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la 

seva administració durant l’horari lectiu. Aquests escrits es lliuraran al tutor/a de l’alumne. 

 

MATERIAL ESCOLAR 

Els alumnes han de tenir sempre disponible el material necessari segons el llistat 

proporcionat per l'Escola. 



Si degut al mal ús o tracte, un objecte deixa de ser servible, tant si és comú com personal 

podrem exigir que l'alumne el repari o procuri un de nou.  

Tindran especial cura si es tracta de llibres de reutilització. Cal que els deixin en les 

mateixes condicions que els han rebut. 

 

VESTIT, OBJECTES DE VALOR... 

Cal que el vestit i el calçat que els alumnes portin a l’Escola siguin senzills i còmodes, 

adequats a l’àmbit escolar. 

Preguem que no portin polseres, penjolls ni altres objectes que puguin dificultar els 

treballs o activitats. 

Demanem que no portin objectes de valor. L’Escola no es fa responsable de les peces de 

vestir o altres objectes perduts. 

No es permet l’ús de mòbil a l’Escola. Si per determinades raons necessiten portar-lo, cal 

que el tinguin desconnectat i guardat. 

És molt convenient que els alumnes no portin diners a l’Escola, a no ser que els calgui per 

al transport, etc. 

 

DEURES, INTERNET 

Preguem que, sempre que pugueu, faciliteu als infants espais i ambients adients per 

treballar, tenir els estris, etc. 

També us preguem que estigueu al corrent de l’ús que els vostres fills i filles poden fer 

d’internet: pàgines que visiten, relacions i comunicacions a les xarxes socials... Parleu i 

acordeu amb ells el temps de connexió, activeu mesures de control per evitar que 

accedeixin a continguts nocius o perillosos i assegureu-vos que no descuidin les activitats 

escolars. 

 

BATA i EQUIP D’EDUCACIÓ FÍSICA 

L’ús de la bata és obligatori. Cal que la portin marcada amb el nom i amb una veta per 

penjar-la. Normalment es durà a rentar un cop per setmana. 

L'equip d'educació física comprèn l'uniforme de l'escola i mitjons blancs i vambes 

blanques. Ha d’estar degudament marcat i el duran a rentar, generalment, un cop per 

setmana. Si un alumne no té l’equip, no podrà fer la classe i realitzarà un treball escrit 

relatiu als exercicis de la sessió. Tres oblits de l’equip suposaran l’avaluació negativa en la 

matèria d’educació física.                  

 

ANIVERSARIS I FESTES 

A les classes tenim en compte el dia de l'aniversari dels alumnes. Tots els companys 

participen en la celebració. Si ho desitgeu poden portar galetes, magdalenes o el que 

cregueu convenient i que sigui fàcil de repartir. 

Quan un alumne celebri una festa a casa seva, no invitarà els companys a través de 

l'Escola (repartint targetes d'invitació, etc.) Això és un assumpte que han de parlar 

directament les famílies, fora de l'horari i el recinte escolar. 



 

Els alumnes han estat avisats a començament de curs que a l'Escola no és permès de 

mastegar xiclet ni coses semblants, ni a les classes ni als patis, ni a les sortides o 

excursions. 

Mantenim els permisos rebuts en cursos passats sobre l’aparició d’imatges al Web o 

Facebook. En cas d’algun canvi, preguem ho comuniqueu a secretaria el més aviat 

possible. 

 

SORTIDES 

Les excursions i sortides són motivades per l'estudi de les diferents matèries i en 

complementen la programació, per la qual cosa són obligatòries. Tot i haver donat la 

conformitat a totes les sortides de l’escola, rebreu un correu electrònic explicatiu uns dies 

abans de cada sortida. 
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SORTIDES 

1r trimestre 

 BIBLIOTECA JAUME FUSTER. Divendres 29 de novembre 

(matí). 

 XERRADA GUARDIA URBANA: Un dia per determinar (matí). 

 BLANQUERNA. APRENENTATGE SERVEI. LA NUTRICIÓ: 10  

6è B i 13 de desembre 6è A 

 PROMOCIÓ TEATRE: Sortida al voltant de l’escola. Un dia per 

determinar, del mes de desembre 

2n trimestre 

 SORTIDA AL BORN: La Barcelona del 1714. Dijous 30 de gener 

 CONVIVÈNCIES al Montseny i St. Esteve de Palautordera. Finals 

de febrer principis de març 

 APRENENTATGE SERVEI: Sortida al voltant de l’escola. Un dia 

per determinar, del mes de març 

 MONTSENY: caminada de Coll Formic a Matagalls. Del mapa a la 

realitat. Un dia per determinar 

3r trimestre 

 DELTA DE L’ EBRE. Dimecres 13, dijous 14 i divendres 15 de 

maig. 

 MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA. Evolució de la tecnologia: 

Del sílex al xip. Dimarts 9 de juny (matí). 

 BIATLÓ a l’ Anella Olímpica. Dimarts 4 de juny  

DATES VACUNACIONS 

 14/11/2019: 1a dosis HEPATITIS A i 1a dosis VIRUS 

PAPIL·LOMA HUMÀ (només nenes) 

 

 06/02/2020: 1a dosis VARICEL.LA i MENINGITIS ACWY 

 

 21/05/2020: 2a dosis HEPATITIS A, 2a dosis VIRUS 

PAPIL·LOMA HUMÀ (només nenes) i 2ª dosis VARICEL.LA 

(nens) 

 

COMUNICACIONS ALS PARES 

HORARI D’ENTREVISTES 

6è A     Clara Camps:    dimecres de 9:00h a 9:45h 

6è B   Marissa Brenuy:    dimecres de 9:00h a 9:45h 

 

INFORMES 

Rebran 3 informes, un al final de cada trimestre corresponents a cada 

una de les tres avaluacions. Cal retornar signada la butlleta adjunta. 

En finalitzar 6è rebran un quart informe referent a l’avaluació final de 

curs. 

Més comunicacions quan les circumstàncies ho aconsellin. 

 

WEB 

www.escolalurdes.cat 

TEATRE 

 

Els alumnes prepararan el musical que interpretaran per a les famílies el 

dimecres 18 de desembre a la tarda. 


