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Benvolguts pares i mares,

Aprofitem el començament del nou curs per saludar-vos cordialment i, com cada any, us fem
arribar les dades més importants, tant d’organització general del centre, com del curs acadèmic.

Us demanem que llegiu amb atenció aquestes normes generals, que el tutor també comentarà, ja
que considerem que són aspectes importants per garantir el bon funcionament. A més a més, és
convenient que les tingueu a l’abast per tal de poder-les anar consultant al llarg del curs.

El claustre de professors de l’Escola El Pilar.

CALENDARI ESCOLAR

- Inici Curs: 5 de setembre de 2022
- Final de Curs: 22 de juny de 2023
- Distribució trimestres:

▪ 1r trimestre: del 12 de setembre al 9 de desembre
Lliurament de notes: 21 de desembre

▪ 2n trimestre: del 12 de desembre al 17 de març
Lliurament de notes: 31 de març

▪ 3r trimestre: del 20 de març al 22 de juny
Lliurament de notes: 22 de juny

- Lliurament de notes globals: 22 de juny
- Colònies: 17, 18 i 19 de maig de 2023 a Pou de Glaç
- Vacances escolars:

▪ NADAL: del 22 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos.
▪ SETMANA SANTA: del 1 d´abril al 10 d’abril, ambdós inclosos.

Dies de lliure disposició:
● Dilluns, 31 d´octubre de 2022
● Divendres, 9 de desembre de 2022
● Dilluns, 20 de febrer de 2023
● Dilluns, 20 de març de 2023

Dies festius:

▪ Dimecres, 12 d´octubre de 2022 ( El Pilar)
▪ Dimarts 6 i dijous 8 de desembre de 2022 (Dia de la Constitució)
▪ Dilluns,  5 de juny de 2023 (2a Pasqua, festa a tot Catalunya)
▪ Divendres, 9 de juny de 2023 ( Corpus, Festa Major de Cornellà)
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HORARI DE CLASSE I COMUNICACIÓ

3r DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
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Us facilitem l’ adreça electrònica de l’escola de la tutora dels vostres fills i filles:
mar.luque@elpilar.cat

També us facilitem l’ adreça electrònica de la mestra especialista i la psicopedagoga:

Lorea Carmona: lorea.carmona@elpilar.cat

mailto:mar.luque@elpilar.cat
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Esther Trullenque: : esther.trullenque@elpilar.cat

info@elpilar.cat

Normes d’ús

✔ L´adreça electrònica es pot fer servir per avisar d’incidències puntuals com ara: visites al
metge, malalties del nen/a, retards, absències, entre d’altres.

✔ Aquest correu és estrictament de l’escola per tant, només l’obrirem a l’horari escolar.
✔ Aquesta eina no s’ha d’utilitzar per fer una tutoria ni per demanar-ne cap. Si es vol demanar

una entrevista es farà, com sempre, via agenda o per Alexia. Des d’on es comunicarà el dia i
hora de l’entrevista. Posteriorment caldrà acceptar o rebutjar l’entrevista.

✔ Recordeu que via mail no s’informarà de les dates d’exàmens ni tampoc dels deures que hi
ha. Al classroom podreu trobar alguna informació d´utilitat per a vosaltres.

El servei de mail continua vigent, però disposeu de la plataforma ALEXIA, molt més directa i
ràpida i que aconsellem utilitzar.

NOVETATS I ASPECTES IMPORTANTS CURS 2022-23

Aplicació de la LOMLOE ( nova llei d'Educació ) hi haurà uns nous butlletins amb
qualificacions més qualitatives que quantitatives. Serà una avaluació formadora,
continuada i competència. Hi haurà autoavaluació i coavaluació.

Pretenem que els i les alumnes, siguin partíceps del seu aprenentatge i siguin conscients
de com se’ls avalua. També és important que els pares i les mares sàpiguen com són
avaluats els seus fills i filles. Donem molta més importància a la tasca diària de l'alumne, el
dia a dia a l’aula. I se’ls avalua diàriament en diversos aspectes.

CLASSROOM. Creació dels classroom per a cada matèria com el curs passat. És una
eina de Google (G-Suite) per a l’educació. És una plataforma que permet gestionar el que
succeix a l’aula de foma online, de manera col·laborativa. L’ objectiu d’ aquesta eina, és
millorar la competència digital dels i de les nostres alumnes.

A partir d’aquest curs recordeu que ja NO hi ha restriccions per la COVID, per tant les
entrades ja no seran esglaonades, no es prendrà la temperatura ni es posarà gel a
l´entrada. Esseguirà amb la ventilació a les aules i dispensador de gel però sense
obligatorietat sanitària

mailto:esther.trullenque@elpilar.cat
mailto:info@elpilar.cat
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Continuarem impartint un tema de medi al trimestre en anglès, així com Visual i Plàstica ja
que l’ objectiu és millorar la competència lingüística en anglès, tan necessària en la vida
actual. En el cas del Medi natural i social sense llibre i es treballarà per projectes i/o amb
material elaborat per la professora.

Com a novetat per aquest curs s´inicia l´anglès a la matèria de psicomotricitat en Educació
infantil i es passarà a anomenar “ Motorskills “

Continuarem comunicant-nos mitjançant la plataforma ALEXIA, i us recordem que LES
CIRCULARS NOMÉS ES LLIURARAN A TRAVÈS D’AQUEST MITJÀ. Es deixaran de
lliurar circulars en paper amb alguna petita excepció. Per tant, és molt important que
totes les famílies tinguin correctament instal·lada l’ esmentada APP. Aprofitem per
comentar i recomanar que els encàrrecs que molt sovint es fan per telèfon a Secretaria, es
facin directament a les tutores o  als i/o als/a les professors/es per Alexia.

La comunicació entre família i escola, també es pot realitzar via el mail @elpilar.cat.
Famílies, alumnes i professors/es disposem d’ aquest correu, totalment acadèmic i
professional, per expressar-nos, informar-nos, etc..

Jornada intensiva el  21 de desembre i el 22 de juny.

Hem incrementat els desdoblaments i docència compartida, per tal d’ assegurar reforçar
matèries com ara català, castellà i matemàtiques, anglès, pràctiques al laboratori i
afavorir el treball competencial. D’ aquesta manera, amb una ràtio menor d’ alumnes per
professor/a, ajudem a assolir  els objectius fixats

Continuarem aplicant tècniques de relaxació als i les nostres alumnes de forma
sistemàtica. Fa uns cursos que es van implementar i vam comprovar els seus bons
resultats. Està comprovat que aquestes tècniques milloren la capacitat d’atenció dels
estudiants, la qual cosa incideix en els resultats acadèmics. Un altre objectiu és aconseguir
un benestar personal i emocional que els faci gaudir més d’ allò que els envolta. Tots
aquests aspectes són objectius prioritaris per nosaltres..

Nova font d´òsmosis al pati que podran utilitzar tots els alumnes de l´escola

Continuem utilitzant ordinadors portàtils del centre a les aules.

Projectes de centre: aquest curs ja reiniciem els projectes que duiem a terme a l´escola
abans de la pandèmia com ara padrins lectors i minipadrins lectors, la carta als Reis, l’
APILO XII i Fruitalicia’t.

Fruitalicia’t. Amb l’ objectiu principal de fomentar hàbits saludables, es va iniciar fa sis anys
aquest projecte, del qual estem molt orgullosos. Però com qualsevol iniciativa, necessita
constància i suport per obtenir l’ objectiu i les recompenses associades. Per això us
demanem, com sempre, la vostra col·laboració, per arrodonir la feina

Projecte nou: escola verda . Demanem als alumnes no portar embolcalls de paper
d´alumini i utilitzar-los cada vegada més reutilitzables.
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El festival de Nadal i la festa de la primavera, es realitzaran de forma presencial a no ser
que hi hagi alguna novetat d´última hora relacionada amb el covid i que ens ho impedeixi.Si
fos així es veurien de forma telemàtica.

Sociograma a cada curs per millorar la relació entre els alumnes i prevenir algun possible
conflicte.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Us recordem el nom de la mare delegada : Maria del Mar Vallejo (mare de l´Ainhara
Maldonado Vallejo)

Les activitats complementàries es dedicaran a treballar el projecte interdisciplinar del curs.

Projecte Interdisciplinar: Els ecosistemes

Motivació alumnes a través del class dojo al llarg del curs

Aprenem les mates jugant amb el projecte: “ Pokedex “

A l´hora de lliurar els treballs i/o dossiers és obligatori que es presentin quan el
professor/a hagi programat el lliurament que, normalment, serà el mateix dia de l´examen o
quan acabem el tema. Si no és així la nota del treball i/o de la matèria es veurà afectada
negativament.

Proves de nivell (competències bàsiques), al principi per veure el nivell de cada
alumne.

Lectura diària: els alumnes hauran de realitzar una fitxa de lectura per trimestre ja que
aquest curs hi ha tres llibres de lectura en comptes de dos com en anteriors cursos. Caldrà
portar un llibre cada dia per fer lectura durant 10 minuts al matí i a l'arribada de la tarda.
També va bé per estones lliures o quan acaben la feina.

Hàbits de neteja des de casa. No venir a l´escola amb malalties contagioses. Les mestres
no podem donar medicaments sense la prèvia circular d’autorització degudament omplerta
i adjuntant el prospecte del metge. Cal mantenir a l’escola informada en tot moment de
novetat sobre malalties, al.lèrgies o intoleràncies.

A les entrades a l’escola: Ara més que mai és imprescindible ser puntual per
desenvolupar la classe amb normalitat. Qualsevol alumne/a que arribi tard o no pugui
assistir a classe ha de portar un justificant signat per la família explicant el motiu del retard
o falta.  El justificant s’ haurà de lliurar al tutor o tutora.

En cas de preveure una llarga absència, els pares han d´avisar el tutor/a perquè aquest
ho comuniqui a la direcció del centre.

El xandall i la bata amb nom i abrics amb tires per no caure del penjador.

Tot el material escolar i llibres han de dur el nom en un lloc visible i no borrable. Si hi
ha material sense nom, no ens fem responsables de la seva pèrdua.
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Els càrrecs estan pensants per desenvolupar autonomia i responsabilitat.

La bossa de l’escola s’utilitzarà per a educació física i a les sortides de matí o tarda, no
pas per a les sortides de tot el dia.

Ús de l´agenda com a eina de comunicació família - escola.

Totes les aules de Primària de curs, de desdoblament i de música, disposen de pissarres
digitals, projectors i ordinadors portàtils, com a material de suport i ampliació de les
activitats de l’aula.

El centre continua oferint suport i assessorament psicopedagògic per aquelles famílies
que ho necessitin.

Colònies i excursions: Aquest curs farem una excursió de dia sencer que estarà
relacionat amb el projecte dels ecosistemes i diversos tallers i petites sortides de mig dia.
També es faran colònies a la casa de colònies Pou de Glaç a la Bisbal de l ´Empordà ( Girona
)

Les tutories aquest curs es continuaran fent via telefònica però si cal els pares vindran a
l´escola

Fotos a l´escola 24 octubre

CONSELLS PER A LES FAMÍLIES

Buscar a casa lloc còmode per estudiar, llegir i fer tasques escolars.
Cal tenir marcats uns hàbits de feina diaris. Han d’aprendre a ser responsables de les seves
feines. Fer seguiment de la feina, ajudar, no fer-los la feina, així no aprenen. Els nens cal que
aprenguin a gestionar-se la feina, i els pares ajuden a gestionar el temps. Hi ha tasques que
calen diversos dies de dedicació. Si no es gestionen bé, i es fa a últim moment, s’acaba fent
ràpid i malament.
S’aconsella que els alumnes facin els deures que els han posat el mateix dia, no esperar al
dia abans d’entregar els deures.

Cal que comencin a acostumar-se a fer servir l’ordinador, per l’entrega dels dossiers (portada i
índex) i en les expressions escrites.
Anar fent seguiment de l’agenda de les feines que cal fer, sense arribar a ser els pares qui
porten l’únic control sobre l’agenda (no sou SECRETARIS). Si els sobreprotegim, els hi estem
fent més mal que bé.
Interessar-se pel que fan els seus fills. Parlar amb ells del dia a dia a l´escola i activitats
extraescolars. No importa la quantitat sinó la qualitat. Establir un diàleg a casa.
Bona comunicació entre casa i escola. Cordial, positiva i de confiança. Famílies i escola som
al mateix “tren“. Els i les mestres estimem i volem el millor pels nostres “nens“.
És bo, positiu i molt recomanable, buscar algun hobbie per fer després de l´escola.
Gaudir de sortides familiars: anar al teatre, al cinema, a visitar llocs i monuments emblemàtics
de Barcelona i voltants, excursions a la natura...
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Els pares han de saber dir no als fills i posar límits. Educar des del respecte.
Fills i pares heu d’aribar a un acord amb les normes i els càstigs a casa. I molt important, cal
aplicar-los coherentment.
Vigilar l´ús de les noves tecnologies (whatsapp, hangouts, messenger, etc.) que provoquen
molts problemes entre els nois i noies. A més, de portar un control de l’ús de les xarxes
socials on tinguin compte obert (facebook, instagram, muscialy, etc)

US DEMANEM
✔ Que reviseu periòdicament l’agenda del vostre fill/a (apartat de feina

i comunicats).
✔ Que justifiqueu les faltes d’assistència i els retards el més aviat

possible, fins i tot si preveieu que el vostre fill/a no assistirà, serà
millor que ens ho comuniqueu per avançat.

✔ Que autoritzeu, per escrit, si hem de subministrar algun tipus de
medicament al vostre fill/a.

✔ Que col·laboreu amb els hàbits d’estudi que es treballen des de
l’escola.

✔ Que prengueu les mesures oportunes en el cas que el vostre fill
suspengui (reforç, internet, sortides, televisió…)

✔ Que col·laboreu en l’hàbit de portar el vestuari adequat a l’escola així
com el de portar la roba esportiva, i de recanvi, durant l’hora
d’educació física.

✔ Que reviseu periòdicament el web del centre ja que en ell podreu
trobar informació general de l’escola així com eines per a la formació
dels vostres fills/es. www.elpilar.cat

✔ Que ens seguiu a instagram per saber el dia a dia de l’escola
i els vostres fills/es.

http://www.elpilar.cat
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