JA SOM A QUART

PROFESSORAT
• Esther:
Tutora,
Mates,
Projectes,
Música,
Informàtica/Robòtica, Castellà, Plàstica i Educació en
Valors.
• Imma: Science i English
• Mikel: Physical Education (P. E)
• Àngela: Català, Projectes, Taller d’escriptura i Socials.
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Aquest any el funcionament del curs comença amb mesures marcades pel
Departament de Salut i Educació. Us farem arribar una carta de declaració de
responsabilitat de Covid-19 que haureu de retornar signada.
Entrevistes: Com a mínim es farà una entrevista personal amb la tutora,
potser s’ha de fer servir el recurs virtual.
Per a qualsevol comentari, incidència o dubte parlar amb la tutora.
Pati: Horari de 10.30 a 11.00h. Espai parcel·lat i amb grup de convivència.

Entrenament/Deures: els alumnes anoten els deures i propostes a l’agenda i
és responsabilitat d’ells/es fer-los. Cada 3 vegades que no es facin portaran
una nota a l’agenda que els pares han de signar.
Agenda: és una eina imprescindible de comunicació entre mares/pares i
professors. Cal consultar-la cada dia i anotar observacions en l’apartat de
Notes i Comunicats (no en l’apartat de deures).
Les faltes d’assistència s’han de justificar sempre. No es poden posar
enganxines a l’agenda.

Email: Per tal de millorar i dinamitzar les comunicacions cal que les famílies
posin a disposició de la tutora un email actiu. Aquest any les circulars
informatives, informes de notes,... les farem via email.
Eina digital: es recomana que l’alumnat disposi d’un ordinador/tableta d’ús
propi a casa.
Medicaments: no es poden administrar sense autorització del pediatra.
Malalties contagioses. Seguint les indicacions de la Generalitat s’haurà
d’avisar a l’escola i la tutora farà arribar una circular a tota la classe.
Normes de disciplina: És important que els alumnes vegin que les famílies i
l’escola treballen en una mateixa línia. En el cas que es doni alguna falta de
disciplina s’avisaria per l’agenda.
Atenció psicopedagògica: atenció especial a l’alumnat amb certes dificultats
d’aprenentatge i/o relació amb els companys. Rebem suport i seguiment de l’EAP.

Biblioteràpia: l’escola té a la vostre disposició un servei de préstec de llibres temàtics
que posem al servei de les famílies per ajudar els vostres fills/es.

Entrada i Sortida de l’escola: Nous horaris : 9.10h a 13.10h i 15.10h a 17.10h.
Els nens/es de 4t entren i surten sols/es.
Sortides: La programació de les sortides es facilitarà a mida que es pugui fer. De
moment no tenim cap reserva fins a avaluar la situació sanitària.
Colònies: . El Pinatar (Gualba) 12, 13 i 14 de maig de 2020.
Invitacions d’aniversari. Les bosses de caramels s’entregaran a les 5 de la tarda. Es
podran portar sempre coses envasades i individuals.
Festes que es celebren a l’escola: La castanyada, Halloween, Carnestoltes, Concurs de
mones de Pasqua, Sant Jordi, Festival Fi de curs. Aquest curs les celebracions estan
supeditades a l’evolució de la pandèmia.
Pàgina WEB: www.molinou.cat.
FACEBOOK: https://www.facebook.com/escolamolinou/
Dies de lliure disposició: 9 octubre, 15 febrer i 21 maig
Festa local: 7 desembre i 20 maig
Desitjant gaudir amb els vostres fill/es d’un bon i profitós curs de 4t, m’acomiado
demanant el vostre ajut i col·laboració. Moltes gràcies.

EXCURSIONS
La reserva de la programació de les excursions queda
suspesa fins a avaluar la situació.

Colònies: 13,14 i 15 maig

