Ref. Final de curs – inici de curs
A/A dels pares i mares dels alumnes d’Ed. Infantil i d’Ed. Primària
Benvolgudes famílies,
Els avancem alguns detalls del proper curs
• Adquisició de llibres, llicències digitals, ordinador i vestimenta
o

Ordinador per l’alumnat de 5è i 6è: com
ja han llegit en el comunicat que han rebut,
al web de l’escola trobaran l’enllaç per la
compra de l’ordinador.

o

Xandall i bates:

o

▪

Com ja vam avançar fa uns mesos, pel curs 2021-2022, el
model del xandall i de la bata seran nous i es podran
adquirir a la botiga d’esports RUNNING (c. Laureà Miró,
164, Sant Feliu de Llobregat) a partir del setembre.

▪

En els cursos 2021-2022 i 2022-2023 conviuran els dos
models.

▪

Recordem que la bata de l’escola la porta l’alumnat d’Ed.
Infantil (p3, p4 i p5) per a les activitats de la classe i al
pati.

▪

Els nens i les nenes, des de p3 fins a 2n d’Ed. Primària que
es queden al menjador, han de portar una altra bata, del
model que vulguin.

▪

Sempre recomanem que l’alumnat d’Ed. Primària (de 1r a
6è) porti una bata, del model que vulguin per a fer
l’activitat de plàstica.

Llibres i llicències digitals:
Ed. Infantil
Títol

Editorial

Matèria

ISBN

P3

ARCHIE'S WORLD -STARTER- PLAY
& LEARN PK

Oxford

Anglès

978-0-19-490002-7

P4

ARCHIES’S WORLD -B- PLAY &
LEARN PK

Oxford

Anglès

978-0-19-490062-1

P5

ARCHIE'S WORLD -B- PLAY &
LEARN PK

Oxford

Anglès

978-0-19-490128-4

P4 i P5 també treballaran amb un quadernet del projecte del 2n trimestre que s’adquirirà
després que els nens i les nenes escullin el projecte.Si ho desitgen el podran adquirir a
l’escola.

Col·legi Verge de la Salut – c.Constitució, 3 – Sant Feliu de Llobregat – Telèf 936661869
gestio@vergesalut.cat - www.vergesalut.com

Cicle Inicial

1r

2n

Títol

Editorial

Matèria

ISBN

AMAZING ROOFTOPS 1 CB PK

Oxford

Anglès

978-01-941-6715-4

PROJECTE MATEMÀTIQUES:
INNOVAMAT 1r

Innovamat

Matemàtiques

978-84-18364-26-6

PROJECTE: CREADORS DE
PAISATGES

BAULA

Coneixement
del medi

978-84-479-3458-4

AMAZING ROOFTOPS 1 CB PK

Oxford

Anglès

978-01-941-6741-3

PROJECTE MATEMÀTIQUES:
INNOVAMAT 2n

Innovamat

Matemàtiques

978-84-18364-28-0

PROJECTE: ELS ROBOTS

BAULA

Coneixement
del medi

978-84-479-3468-3

Cicle Mitjà
Títol

Editorial

Matèria

ISBN

AMAZING ROOFTOPS 3 AB
EXAM PK

Oxford

Anglès

9780194121736

Oxford

Anglès

9780194167666

PROJECTE MATEMÀTIQUES:
INNOVAMAT 3r

Innovamat

Matemàtiques

978-84-18364-29-7

LLIBRET D’ESCACS

tekmanbooks

escacs

-----

AMAZING ROOFTOPS 4 AB
EXAM PK

Oxford

Anglès

9780194121743

Oxford

Anglès

9780194167949

PROJECTES MATEMÀTIQUES:
INNOVAMAT 4t

Innovamat

Matemàtiques

978-84-18364-30-3

LLIBRET D’ESCACS

tekmanbooks

escacs

-----

AMAZING ROOFTOPS 3 CB
3r

(SOCIALITZAT)

AMAZING ROOFTOPS 4 CB
4t

(SOCIALITZAT)

Cicle Superior
Títol

Editorial

Matèria

ISBN

AMAZING ROOFTOPS 5 AB
EXAM PK

Oxford

Anglès

978-01-941-2175-0

Oxford

Anglès

978-01-941-6818-2

PROJECTE MATEMÀTIQUES:
INNOVAMAT 5è

Innovamat

Matemàtiques

978-84-18364-31-0

LLIBRET D’ESCACS

tekmanbooks

escacs

-----

---

Coneixement
del medi
natural

---

AMAZING ROOFTOPS 5 CB
(SOCIALITZAT)
5è

LLICÈNCIA DIGITAL
SCIENCE BITS
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AMAZING ROOFTOPS 6 AB
EXAM PK

Oxford

Anglès

978-01-941-2176-7

Oxford

Anglès

978-01-941-6845-8

PROJECTE MATEMÀTIQUES:
INNOVAMAT 6è

Innovamat

Matemàtiques

978-84-18364-96-9

LLIBRET D’ESCACS

tekmanbooks

escacs

-----

---

Coneixement
del medi
natural

---

AMAZING ROOFTOPS 6 CB
(SOCIALITZAT)
6è

LLICÈNCIA DIGITAL
SCIENCE BITS

o

Detalls dels llibres i llicències
▪

Com sempre, des de l’escola, es podran adquirir els
llibres, a partir de la plataforma digital que estarà al
web de l’escola a partir de finals de juny. L’accés estarà
obert del 29 de juny al 18 de juliol i del 23 al 31
d’agost.

▪

Com veuen en aquestes taules, hem reduït la quantitat de
llibres i apostem, dins del marc del nostre projecte VIRSA
2025, per treballar amb material creat pel propi mestre,
amb projectes, amb eines digitals...

▪

Tekmanbooks només serveix a les escoles, per això el
llibret d’escacs es lliurarà el primer de classe i es facturarà
al mes d’octubre, properament donarem a conèixer el seu
cost.

▪

La llicència digital de science bits, el material del projecte
LEGO i el material de racons i ambients és facturarà, a
l’alumnat corresponent, al mes d’octubre. Properament
donarem a conèixer el seu cost.

• Socialització
o

La setmana del 14 de juny, es recolliran els llibres que estaven
socialitzats i el propi alumnat farà la primera revisió de l’estat
dels llibres.

o

Pel curs 2021-2022, l’únic llibre que continua socialitzant-se és
el classbook d’anglès, des de 3r fins a 6è que rebran el 1r dia de
classe d’anglès (marcat en blau, a la graella).

o

La resta de llibres socialitzats, restaran a l’aula de consulta.

o

Els llibres de coneixement del medi, des de 3r fins a 6è,
queden a l’aula, com a llibres de consulta, a l’hora de fer treballs
i projectes, per això amb coordinació amb l’AMPA, hem acordat
que per finançar-los i reposar-los quan convingui, es cobrarà a
totes les famílies un 10% del cost. Es facturarà al mes
d’octubre.

o

Des de l’AMPA els faran arribar més informació de la socialització
i d’aquest canvi de mirada.
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• Adquisició de l’ukelele, l’alumnat de 6è
o

Com ja saben les famílies de l’alumnat de 6è, del curs 20212022, el 14 de juny va ser el darrer dia per fer la comanda de
l’ukelele, a través de l’escola.

o

Si volen comprar-lo pel seu compte, han de tenir present les
següents característiques: ha de ser ukelele-soprano i ha
d’anar protegit amb un funda. El mestre de música recomana el
model Octopus Uk-200. Eviteu models massa senzills, com el
Martin Smith. Escolliu entre colors de fusta, blanc o negre.

• Barreja de grups
o

Fins ara, en el pas de 2n a 3r i de 6è a 1r d’ESO, es barrejava
l’alumnat.

o

Aquesta estratègia aporta que es tornin a equilibrar els grups
per millorar el clima d’aprenentatge i l’atenció a l’alumnat i
també perquè tinguin oportunitat de conèixer més companys i
anar trobant les seves afinitats i amistats.

o

A partir d’ara, els nous grups es faran:
▪ De p5 a 1r
▪ De 3r a 4t
▪ De 6è a 1r d’ESO
▪ I sempre que l’organització i els criteris pedagògics ho
requereixin

o

En el curs 2021-2022 queda de la següent manera, per poder
començar en el 2022-2023 amb l’estructura exposada abans:
▪ De p5 a 1r
▪ De 1r a 2n
▪ De 6è a 1r d’ESO

• Data reunió famílies d’inici de curs
o

CURS
P3

Els avancem les dates de les reunions d’inici de curs. Aquesta
vegada, si tot continua així, podran ser presencials, amb
limitació d’aforament d’1 membre per família.

DATA

HORA

Cada família té una hora personalitzada, entre
l’1 i el 10 de setembre

LLOC
A concretar

8 de setembre
P3 A

Trobada famílies + alumnes
+ mestres de p3 A

16h a 16.45h

Esbarjo de p3
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9 de setembre
P3 B

Trobada famílies + alumnes
+ mestres de p3 B

16h a 16.45h

Esbarjo de p3

P3

29 de setembre

17.45h

auditori

P4

6 de setembre

15h

auditori

P5

6 de setembre

17h

auditori

1r

7 de setembre

15h

auditori

2n

7 de setembre

17h

auditori

3r

8 de setembre

15h

auditori

4t

8 de setembre

17h

auditori

5è

9 de setembre

15h

auditori

6è

9 de setembre

17h

auditori

• Inici de les classes del curs 2021-2022
Les classes començaran el 13 de setembre, ja els farem arribar l’horari i
els detalls pertinents a principis de setembre.
• Horari d’estiu de Secretaria
De l’1 al 16 de juliol l’atenció serà de 10h a 12.30h.
• Horari de Secretaria, a partir de l’1 de setembre
De 9h a 13h i de 15h a 18h
Al llarg del mes de juliol, rebran algun comunicat més amb altres
informacions del proper curs.
Amb el desig que gaudeixin de cada instant amb els seus fills i filles
Cordialment,
Laura Blanco

Magda Buscà

Cap d’Estudis
Directora acadèmica
Ed. Infantil i Ed. Primària

Sant Feliu de Llobregat, 17 de juny de 2021
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