
REUNIÓ INICIAL 
 4t  CURS 2019-2020



EQUIP DIRECTIU
DIRECTOR: JAUME VIDAL

CAP D’ESTUDIS: PASQUAL BORDÀS

SECRETÀRIA:  BELÉN QUESADA

 HORARI SECRETARIA: DE 12h-13h.

 

 HORARI DIRECCIÓ: 

 DE 9h a 9:45h i de 13:15h a 14:00h 

 (DEMANAR CITA PRÈVIA)



CONTACTE AMB EL CENTRE

 TELÈFON CENTRE: 971811444  

 CORREU ELECTRÒNIC: 
direccio@ceippuntadenamer.org

 WEB: www.ceippuntadenamer.org

 FACEBOOK i TWITTER: cercar  
@cppuntadenamer

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


TUTOR/A I ESPECIALISTES 4t A

TUTORA de 4t A : Victòria 
Adrover

ESPECIALISTES
EF : Maria Antònia Sastre
MÚSICA : Xisca Amer
VALORS: Victòria Adrover
ANGLÈS: Diana Barceló
RELIGIÓ: Magdalena Suñer

SUPORT
AD: Aina Sitges
AL: Laura Mojer
PT: Pilar Servera



TUTOR I ESPECIALISTES 4t B

TUTOR de 4t B: 
Pere Manresa

ESPECIALISTES
EF : Maria Antònia Sastre
MÚSICA: Xisca Amer
VALORS:  Pere Manresa
ANGLÈS: Diana Barceló
RELIGIÓ: Magdalena Suñer

SUPORT
PT : Pilar Servera
AL: Laura Mojer
AD: Aina Sitges



BLOG D’AULA

 Cada curs té el seu blog, anirem penjant les 
coses importants que facem.

 g2010.ceippuntadenamer.co
m

http://g2010.ceippuntadenamer.com
http://g2010.ceippuntadenamer.com


COMUNICACIÓ AMB LA FAMÍLIA
 TUTOR/A: 

 PRINCIPAL VIA DE COMUNICACIÓ, PARLAR SEMPRE 
PRIMER AMB ELL O ELLA.

 AGENDA:

 OBLIGATÒRIA. EINA D’ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I 
COMUNICACIÓ ENTRE PARES - TUTORS I MESTRES.

 (Notes i justificacions.)

 HORARI D’ATENCIÓ ALS PARES:

 DIJOUS DE 14:00 – 15.00. Amb cita prèvia mitjançant 
agenda.



DIES FESTIUS
1 de novembre- Tots Sants
4 de novembre- dia elegit pel 
centre.
6 de desembre- Dia de la 
Constitució

Del 21 de desembre al 7 de gener. 
Ambdós inclosos. Vacances de 
Nadal

17 de gener- Sant Antoni
28 de febrer-Festa escolar 
Unificada
2 de març-Dia elegit pel centre

Del 9 al 19 d’abril. Ambdós 
inclosos. Vacances de Pasqua

1 de maig- Festa nacional
19 de juny. Darrer dia de classe.



FUNCIONAMENT GENERAL DEL 
CENTRE

 
 A LA PÀGINA WEB TENIU PENJATS EL PROJECTE 
EDUCATIU DE CENTRE I EL REGLAMENT 
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.

 ENLLAÇ:

www.ceippuntadenamer.org

http://www.ceippuntadenamer.org/


HORARIS DEL CENTRE
○ De 6:45h a 9:00 hi ha la possibilitat d’escoleta matinera. 

○ De 14:00 a 16:00 possibilitat de guarda menjador. Funciona diàriament i cal 
avisar abans de les 9:00h si queden esporàdicament o hi ha qualque canvi. 
Important avisar al tutor també. 

ENTRADES AL CENTRE
○ A les 9:05 es tanquen portes i començam la feina. 

○ Les famílies acompanyants no poden accedir al recinte escolar a l’entrada 
per xerrar amb els mestres (Utilització de l’agenda) o fer-ho a la sortida. 

○ No s’agafen motxilles, treballs, material, berenars, botelles d’aigua… 
una vegada tancada la barrera. Podeu aprofitar el temps del pati per aquest 
fet. 



SORTIDA DEL CENTRE
○ Queda totalment prohibit que els alumnes juguin a les instal·lacions de 

l’escola de 14:00 a 15:00.
○ S’ha de ser puntual a la recollida dels vostres fills. 
○ Sempre que un infant hagi de marxar amb una persona que no és l’habitual, 

avisar al centre ja què, mare o pare haurà de firmar una autorització. 
○ Entrades i sortides durant l’horari lectiu es farà  o durant el pati 11:15-11:45h. 

Excepcionalment en els canvis de sessions. 

JUSTIFICACIÓ DE FALTES 
○ Sempre s’han de justificar les faltes, es prega justificar només les 

justificables: Malalties alumnes, cites metges, tramitació documents oficials 
(DNI…) i vagues educatives. Aportar sempre justificant oficial. 

○ No cridam a l’escola quan han de faltar. 



PROTOCOL DE CONVIVÈNCIA - SEMÀFOR

PASSES I OPORTUNITATS PRÈVIES A UNA SANCIÓ

1. Record de la norma i/o advertència. 

2. Zona d’espai temporal durant una activitat. 

3. Acompanyament. L’alumne ha de ser acompanyat a direcció i se li 
assignarà un acompanyant. Emplena el FULL DE REFLEXIÓ .

Agressió física o verbal. Davant una agressió física o una agressió verbal de 
caire greu l’alumne ha d’anar directament a direcció. Es realitzarà una pràctica 
restaurativa sempre que l’agredit ho consideri oportú. S’arribarà a un acord o es 
prendran les mesures que estiguin als Drets i Deures dels alumnes. 

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


SORTIDES 

1r TRIMESTRE:  CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE 
CABRERA

2n TRIMESTRE: COVES D’ARTÀ  

3r TRIMESTRE: JORNADA D’AVENTURA A FORESTAL 
PARK

http://cvcabrera.es/
http://cvcabrera.es/
https://www.forestalpark.com/mallorca/colegios-actividades-aventura/
https://www.forestalpark.com/mallorca/colegios-actividades-aventura/


ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES

Ens centrarem en el  CANVI CLIMÀTIC i respecte al 
Medi ambient.

1r TRIMESTRE: Visita Damià Gomis

2n TRIMESTRE: Activitat reforestació. 



FUNCIONAMENT GENERAL  A L’AULA

•Hàbit de feina: concentració, treball cooperatiu en 
grup, importància de la feina diària…
•
•Hàbits d'higiene i salut: Neteja personal, berenars 
saludables…
•
•Hàbits de convivència:Respecte i acceptació als/a les 
i dels/de les altres.

•Hàbit de cura del material: Cal cuidar-ho pel 
desenvolupament de la classe.



BERENARS
Complementa el berenar del matí a casa i no ha de 
llevar la gana de dinar.

Representa del 10-15% de l’aportació calòrica diària.

Què s’ha de berenar a l’escola?
entrepans i/o fruita. I per beure, aigua.

(Divendres dia de la fruita). 

https://docs.google.com/document/d/1sVsDm23EInmRca2Btzjh0sUjhSc9fAjKQvMrd9qiL90/edit


TRACTAMENT DE LES ÀREES

 - Matemàtiques: a través del llibre.
 
 - Naturals i socials: funcionam  per projectes dirigits, és 
important la col·laboració de les famílies. 
 
 - Català i castellà: funcionam de manera més dinàmica, 
utilitzant TIC, llibres digitals, fitxes escrites, lectures…
 
 - Plàstica: tallers dirigits pels/per les mestres de 3r i 4rt. 
 
 
  
 



Projectes Naturals i Socials

Naturals:

- Classificació dels animals.
- Les persones i el medi 

ambient.
- L’aparell locomotor.
- Les plantes.
- Les forces i energia.
- La calor i la llum.
- Operadors mecànics.

Socials:

- L’aigua i la terra.
- Temps atmosfèric.
- Paisatges Illes Balears
- Organització social, 

política i econòmica.
- Prehistòria.
- Influència de Roma a les 

Illes Balears.



PROVES INICIALS 

 Durant la setmana del 16 al 20 de setembre s’han portat 
a terme les proves inicials en llengües i matemàtiques. 
 
 Valorant els resultats s’ha acordat incidir en la 
lectoescriptura de manera generalitzada, per afavorir 
l’expressió escrita i la resolució de problemes. 
 
 Els animarem també a parlar en llengua catalana, ja 
que és un requisit per aprovar aquesta assignatura.
 
 Treballant també l’autonomia personal de manera, 
individual, per parelles i grups cooperatius.

 
 
 
 
  
 



FALTES D’ASSISTÈNCIA I RETARDS
•Puntualitat a primera hora. A les 9:05 es tanca la 
barrera del centre.

•Els pares/mares han de justificar les faltes a 
l’agenda.

•En cas de malaltia de llarga durada, avisau al tutor.

•En cas de realitzar un viatge llarg cal signar un 
document d'absentisme escolar. 

•Viatges per gaudir són faltes NO justificades. 



ALTRES INFORMACIONS

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

● Activitats extraescolars, horabaixes de dilluns a 
divendres.

● Contacte Amipa per gestionar matinera, menjador o 
extraescolars: amipapuntadenamer@gmail.com

 

 



JOGUINES I OBJECTES DE CASA

Per norma general, no es 
poden dur jocs, joguines o 
altres objectes sense 
l’autorització dels docents o 
l’equip directiu. 

Distreuen el funcionament de 
la classe i creen conflictes.



ANIVERSARIS

Al nostre nivell hem decidit que es celebraran 
els divendres abans de pati

S’ha d’avisar a les persones tutores durant la 
setmana.

El menjar que es porti ha de ser saludable 
segons el nou decret, si no és així no es podrà 
repartir.



REGALS ALS DOCENTS

Hi ha raons fonamentals per abandonar el 
costum de fer regals als/a les mestres:



REGALS ALS DOCENTS

 

INFERIORITAT CONDICIONAR DECISIONS EROSIONAR RELACIONS

CONFIANÇA

COL·LABORACIÓ

COMPRENSIÓ

REGAL SIMBÒLIC



PREGUNTES ?


