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Millora d’Instal·lacions
✔Pista
✔Sala Blava
✔Aula Informàtica CF 



Innovació pedagògica

✔Treball cooperatiu

✔ABP

✔iPad



Anglès

Educació 
Primària

Àrea 
d’anglès

Anglès 
curricular

Science

Skills

Workshop



Valors
Observa, pensa, transforma



Activitats de valors
Recollida d’aliments Dorsal Zero Cursa 

Pàlcam

Recollida de roba

Bigotem



• 5è i 6è pre-informes.
• Exàmens Cambridge 6è.
• 1 informe per trimestre.
• Resultats anotats a l’agenda i 

a Clickedu.
• Recuperació de les matèries 

amb No-Assoliment.
• Actitud 10% de la nota.

Exàmens i 
recuperacions

• Retards i absències.
• Entrevistes.
• Eina personal de l’alumne  

que cal revisar.

Agenda



• Medicaments
amb RECEPTA MÈDICA:
• Nom i curs.
• Hora i dosi.

• Al·lèrgies (amb certificat 
mèdic).

• Vacunes a 6è.

Servei mèdic

• Petit detall.
• No aliments.
• Repartir invitacions fora 

de l’escola.
Aniversaris

Material

• Bates amb beta.
• Roba marcada.
• Sabatilles d’educació física 

en bossa de roba.
• Control motxilles.
• Material fungible marcat 

amb nom i cognom.
• Recomanem llibretes 

folrades.



Sortides i excursions

✔Xerrada Internet segura (19 setembre).
✔Parc dels Gallecs (23 setembre).
✔Convivències (20 i 21 octubre).
✔Xerrada Bullying (28 i 29 novembre).
✔Bosc Vertical (25, 26 Gener).
✔That’s Musical (7 febrer).
✔Teatre anglès (20 abril).
✔Discovering Queen (5 maig).
✔Canal Olímpic (20 juny).
✔Colònies (26, 27, 28 de juny).



Sortides i excursions

✔ Recorda! Dur el xandall de l’escola.

✔ Autoritzacions entregades dintre del
termini establert.

✔ Esmorzar i dinar dins d’una motxilla.

✔ Convivències i colònies: l’esmorzar a
part de la motxilla.



Dies de lliure disposició:

✔31 d’octubre (Tots Sants)

✔9 de desembre (Immaculada)

✔20 de febrer (Carnaval)

✔17 de març

✔2 de juny (Segona Pasqua)



Precs i preguntes




