REUNIÓ P3 CURS 2018-19
www.cassa.lasalle.cat
PROFESSORAT:
Tutores: Aurora Blanquera, Judith Vélez
Cotutora: Laura Palomeque
Música (dues sessions de mitt hora): Anna Plà
Psicomotricitat (1 hora a la setmana): Judith Vélez
Anglès (dues sessions de mitt hora): Teia Dausà
Coordinadora: Aurora Blanquera
Logopeda: Anna Sangrà

PROGRAMA DESTÍ (Desenvolupament ESTImulació de les intel·ligències de
l’alumnat):
- ULISSES: estimularia neuronal temprana
- OPTIMIS: desenvolupa les capacitats
- MAPPING: mapa conceptual a partir d’un conte o projecte
- SENSOR: estimula la capacita lectoescriptura
- CIRCUITS MOTORS: afavoreix la lateralitat
- HARA: Educació de la interioritat
- CREA: Estimula la creativitat
DINÀMICA DE TREBALL (àrees de coneixement i experiència):
1- Descoberta d’un mateix:
· Coneixement del propi cos
· Treballar les emociona
· Hàbits
· Psicomotricitat fina (gafara estris, estripar, ressequir, moldejar, pintar…).
· Psicomotricitat gruixuda ( psicomotricitat, jocs a la sorrera i pati…)
2- Descoberta de l’entorn:
· Coneixement de l’entorn mes proper
· Participar en costums, festes, tradicions…
· Projectes (2n trimestre - un tema a partir dels interessos dels nens. 3r trimestre l’hort).
3- Comunicación i llenguatges:
· Llenguatge verbal: oral i escrit
· Llenguatge matemàtic
· Llenguatge plàstic
· Llenguatge musical
· Anglès
· Ordinador
· Religió
· Ambients (2 tardes a la setmana: dimarts i dijous)

FESTES:

1r trimestre (12 setiembre - 21 desembre)
- Lliure elecció:
·2 de novembre
·7 de desembre
2n trimestre (8 gener - 12 abril)
- Lliure elecció:
·4 de març
-Setmana Santa:
·del 13 al 22 d’abril
3r trimestre (23 abril - 21 de juny)
- Lliure elecció:
· 30 d’abril
- Festa Major:
· 17 i 18 de juny
-Jornada matinal:
·19,20,21 de juny
-Últim dia de curs:
·21 de juny
PUNTUALITZACIONS:
- Puntualitat a les entrades i sortides.
· 9h. (Sala polivalent - Servei d’acollida matinal 1/4 de 9h.)
· 13h. (Recollir pati petit P3B)
· 15h. (Sala polivalent - obren 14:45h.)
· 17h. (Classe corresponent)
- Les absences I retards s’hauran de justificar.
- Recordar marcar tota la roba amb el nom i cognom i una beta grossa.
- Aniversaris no és obrigat, poden portar, una sola cosa (no paquet) per cada alumne
de P3 A i B. No es poden repartir invitacions dins de l’escola.
- Esmorzem a les 10 (no líquit)
- No podem donar cap medicamentos senso la prescripción mèdica i full
d’autorització.
- Servei de meneador: cuina propia amb activitats dirigides després de dinar.
Possibilitat de fer migdiada el 1r trimestre (llençol i coixí).

CAL PORTAR:
- Bata
- Xandall el dia de psicomotricitat
- 2 causes de mocadors
- 1 paquet de tovalloletes
- 1 got de plàstic
- 1 capsa de sabates amb una muda completa
- 1 tovallola patita amo beta grossa.

JORNADA D’ACOLLIDA:
- 6 de setembre (16h. - 18h.)

ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES (del 12 de setembre al 14 de
setembre):
- ENTRADES:
· A partir de 2/4 de 9h fins a les 9h. (Aula P3)
· 15h. (Aula P3)
- SORTIDES:
· 13h. (Recollir pati petit P3B)
· 17h. (Classe corresponent)

