
REUNIÓ PARES / MARES INICI DE CURS 5é PRIMÀRIA CURS 2017/18. 
20/09/2017   

 

1. Salutació i presentació dels nous mestres: 
 Educació Física: Ana 
 Anglès i Plàstica: Monica 
 Religió: Nati 
 Música: Carol 
 Castellà: Paco 

 
2. Entrega i explicació de documentació a entregar 

 Autorització propietat intel·lectual i la imatge del menor. 
 Actualització de dades familiars i personals. (Tot ha de portar les dues signatures si no es 

firma aquesta autorització). 
 Circumstàncies especials (pares separats) comunicar a la tutora i justificar amb el conveni 

regulador 
 Justificant absències i retards. 
 Normes E.F. (Agenda alumne/a) 
 Malaltia i administració de medicaments. (Directora) 
 Normes de convivència del centre (Agenda alumne/a) 
 Horari de setembre i juny 9:00 a 13:00), i d’octubre a maig (9:00 a 14:00). 
 Autorització per anar sol o per a ser recollit per un menor. (Si la necessiten la proporciona 

el tutor/a) 
 

3. Delegats i diners d’aula. 
 Nom del delegat/da. 
 Número de compte corrent. 
 Ingressar 30 € dels quals 5€son per al paper. 

 
4. Criteris d’avaluació de 5é de Primària. 

 Estan penjats a la web Vivers d’Aula (Ressenya: REUNIÓN  TRIMESTRAL  CON LAS  
FAMILIAS  20. setembre 2017) 
 

5. Funcionament de classe. 
 Els llibres ja hem començat. Atenció a les normes del Banc de Llibres perquè són del cole. 
 Material escolar es personal; responsabilitat pares i alumnes. S’ha de marcar amb el seu 

nom. I cada dia preparar i portar el material necessari. Les llibretes ja es poden portar. Els 
diccionaris són per a treballar a l’aula. La carpeta de fundes és per a música. 

 Portar la seua botella d’aigua plena cada dia per a poder beure a l’aula. 
 Preparar els llibres, deures y material necessari cada dia. En les agendes han d’apuntar el 

treball de classe; així  des de casa es pot comprovar si ho tenen que acabar i que han de 
repassar.     

 Informació sobre els controls: els porten a casa, els miren, els signen i es tornen a la tutora 
el més aviat possible. En cas d’extraviar-se’n els pares/mares firmaran un document de 
centre que informa de que estan  assabentats de la pèrdua i de ella nota. 

 Biblioteca d’aula. Col·laboració de la família fent seguiment de la lectura del llibre per plaer 
i animar-los a llegir. 

 Dia d’atenció a les famílies els dimarts de 14:00 a 15:00 h. 
    

6. Excursions i eixides extraescolars. 
 1r Trimestre: Oceanogràfic (final de novembre 22 €) 
 2n Trimestre: Teatre en anglès i valencià. 
 3r Trimestre: Alcalà del Xuquer (activitats d’aventura) passem un anit i eixirà mes o menys 

110 €. 
 

7. Torn obert de paraula 
Els professors de 5é de Primària.  
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