




3.	  Resultats	  de	  les	  enquestes	  de	  satisfació	  del	  passat	  curs	  

3r	  de	  Primària	  (2015)	  



Convivència:	  	  
-‐	  Pienso	  que	  los	  castigos	  deberían	  ser	  individuales	  no	  castigar	  a	  toda	  la	  
clase,	  de	  esta	  forma	  el	  que	  lo	  hace	  mal	  lo	  seguirá	  haciendo	  y	  el	  que	  lo	  
hace	  bien	  haga	  lo	  que	  haga	  se	  verá	  perjudicado	  por	  el	  compañero	  que	  no	  
lo	  hace.	  

Imatge	  del	  centre:	  	  
-‐ La	  web	  en	  mi	  opinión	  esta	  poco	  actualizada.	  

Extraescolars:	  
-‐	  La	  actividad	  de	  baile	  moderno,	  en	  estos	  tres	  últimos	  años,	  hay	  que	  
darles	  la	  enhorabuena	  a	  las	  monitoras	  por	  lo	  que	  curran	  con	  las	  niñas	  y	  lo	  
contentas	  que	  están	  ellas.	  	  
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Atención	  recibida	  a	  la	  hora	  de	  apuntarse	  al	  comedor.	  	  

A	  la	  hora	  de	  comunicar	  la	  no	  asistencia.	  	  

Realizar	  el	  pago.	  	  

Información	  recibida	  mediante	  el	  correo	  electrónico	  del	  menú.	  	  

Cuidado	  y	  atención	  recibida	  por	  los	  niños.	  	  

Limpieza	  y	  cepillado	  de	  dientes.	  	  

Calidad	  del	  menú.*	  	  

Diversidad.*	  	  

Mi	  satisfacción	  general	  con	  el	  comedor	  escolar	  es.	  	  



-‐	  Al	  present	  curs	  	  tenim	  novetats	  amb	  l´aparició	  de	  noves	  assignatures	  que	  corresponen	  a	  la	  nova	  llei	  LOMCE,	  i	  
amb	  la	  distribució	  horària.	  

-‐	  La	  distribució	  horària	  serà	  de	  30	  sessions	  semanals	  de	  45	  minuts	  amb	  6	  sessión	  per	  dia.	  
D´aquesta	  manera	  les	  assignatures	  queden	  així:	  

-‐	  Matemàtiques	  5	  sessions.	  
-‐	  Castellà	  5	  sessions.	  
-‐	  Valencià	  5	  sessions.	  
-‐	  Anglés	  3	  sessions.	  
-‐	  Ciències	  Naturals	  2	  sessions.	  
-‐	  Ciències	  Socials	  2	  sessions.	  
-‐	  Ed.	  Física	  2	  sessions.	  
-‐	  Ed.	  Artística	  3	  sessions.	  
-‐	  Religió	  2	  sessions.	  
-‐	  Lliure	  disposició	  (Cor):	  1	  sessió	  

La	  distribució	  del	  professorat	  a	  3r	  de	  primària	  serà	  la	  seguent:	  

Tutor:	  Sergio	  
Anglés:	  Bea	  
Religió:	  Francis	  
Ed.	  Física:	  Fran	  
Música	  i	  cor:	  Quino	  
Matemàtiques,	  castellà,	  valencià,	  ciències	  naturals	  i	  ciències	  socials:	  Sergio	  
Plàstica:	  Rosa	  S.	  





	  La	  metodologia	  que	  s´utilitzarà	  a	  4t	  de	  primària	  està	  basada	  amb	  el	  treball	  
cooperatiu	  (que	  la	  nova	  llei	  LOMCE	  ens	  diu	  que	  cal	  fomentar),	  que	  és	  bàsicament	  
que	   els	   alumnes	   aprenguen	  a	   treballar	   junt	   als	   companys	  però	   sense	  oblidar	   el	  
treball	  individual.	   	  Açò	  el	  que	  fa,	  és	  que	  els	  xiquest	  milloren	   	  a	  l´hora	  de	  conviure	  
amb	  els	  altres,	  de	  compartir,	   	  de	  celebrar	  l´exit	  dels	  companys	  i	  de	  revisar	  el	  que	  
fem.	  D´aquesta	  manera	  també	  podem	  lluitar	  contra	  la	  competència	  entre	  xiquets	  
i	  contra	  situacions	  agressives.	  

	  Per	  afavorir	  aquesta	  metodologia	  els	  xiquets	  estaran	  sentats	  en	  grups	  de	  4	  o	  
5	  persones.	  
	  	  	  

	   Per	   últim	   també	   serà	   una	   metodologia	   basada	   en	   l´educació	   emocional,	  
principalment	  per	  fer	  que	  els	  seus	  fills	  es	  troben	  a	  gust	  al	  col·∙legi	  i	  vinguen	  cada	  
dia	   amb	  ganes	  d´aprendre	   i	   saber	   coses	  noves.	  El	  meu	  objectiu	   com	  a	   tutor	   és	  
que	   els	   seus	   fills	   siguen	   principalment	   feliços,	   perquè	   la	   nostra	   felicitat	   serà	   la	  
seua	  felicitat.	  



El	  calendari	  per	  al	  present	  curs	  serà:	  
-‐	  1r	  Trimestre:	  del	  10	  de	  setembre	  fins	  el	  22	  de	  desembre.	  
-‐	  2n	  Trimestre:	  del	  7	  de	  gener	  fins	  el	  23	  de	  març.	  
-‐	  3r	  Trimestre:	  del	  5	  d´abril	  al	  21	  de	  juny.	  

	  Els	  dies	  festius	  dels	  consell	  escolar	  municipal	  seran	  el	  2	  
de	  novembre,	  el	  21	  d´abril	  i	  el	  22	  d´abril.	  

Cal	  també	  incloure	  els	  dies	  de	  festa	  local.	  

	  Davant	  de	  qualsevol	  dubte,	  poden	  consultar	  el	  calendari	  
a	  la	  cartellera	  de	  la	  placeta.	  













Recordar-‐vos	  que	  per	  poder	  reforçar	  l´aprenentatge	  d´anglés	  a	  casa,	  
disposeu	  d´una	  web	  on	  trobareu	  tot	  tipus	  de	  materials.	  Cal	  registrar-‐vos.	  

Al	  blog	  de	  Coneixent	  el	  medi,	  podreu	  trobar	  alguns	  material	  que	  
treballarem	  al	  llarg	  del	  curs.	  

Continuem	  en	  contacte	  per	  correu	  electrònic:	  sergiocftutor@gmail.com	  

L´agenda	  cal	  revisar-‐la	  tots	  els	  dies.	  

Tots	  els	  dies	  cal	  llegir	  un	  poc	  en	  veu	  alta,	  almenys	  5	  minuts.	  

Fer	  operacions	  matemàtiques	  la	  majoria	  de	  dies	  farà	  que	  els	  xiquets	  
agafen	  major	  agilitat,	  açò	  és	  molt	  recomanable.	  




