
- Contingut Agenda de Llar d’ infants o
Centre de suport familiar:

•
•

Dades personals
Seguiment diari

 Llar d’ infants o Centre de suport familiar

 43206 Reus (Tarragona) 

Demana la teva agenda personalitzada!

 Agenda d’ Infantil

- Contingut agenda d’ Infantil:

• Dades personals
• Horari
• Adreces i telèfons
• Relació familia - Escola
• Comunicats

Agenda Primària i Secundària

- Contingut agenda de primària i secundària:

• Dades personals
• Horari
• Calendari
• Mapes de Catalunya, Espanya i Europa (Primària)
• Taula periòdica (Secundària)
• Plani�cació mensual
• Resultats d’avaluació
• Relació familiar - Centre educatiu
• Comunicats
• Autoritzacions de sortides
• Retars i absències
• Seguiment de treballs
• Adreces i telèfonsPersonalitza la tapa

totalment al teu gust!



 43206 Reus (Tarragona) 

   Agenda 

ERUGA

Idioma Format Interior Tapa Sistema

Impressió a 2 tintes sobre paper de 80 gr ecològic.

Català 4º
(15x21 cm)

Setmana vista Polipropilè Espiral de plàstic

4º Setmana vista

Comanda Mínima

100 Agendes

*Per personalitzacions pots consultar preu per quantitat al teu comercial.



 Calendari setembre 2021-juny 2022.  
 Seguimient personal.
 Dades personals i dades del centre escolar.
 Horari de classes.
 Horari extraescolar.
 Quadre de professors i extraescolars.
 Planificació reunions pares-tutor/a.
 Orientacions per a pares i mares.

Interiors colecció
Setmana vista

Primària De 6 a 12 anys

Gamma de colors sense personalització

CONTingut
 Valoració treball setmanal.
 Estructura estacions de l'any.
 Cerques Google.
 Dades amics / amigues i dates a recordar.
 Dies Internacionals ONU.
 Taules de multiplicar.
 Justificación d'absències/retards.
 Valors i motivacions.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Monday

Tuesday

Wednesday

És important...

És important...

És important...

14

2021
AGOST / AUGUST

30

31

1

Frase positiva:

“Segueix els teus somnis, ells saben el camí. ”

SETEMBRE / SEPTEMBER

Dijous

Divendres

Dissabte
Diumenge

Thursday

Friday

Saturday
Sunday

És important...

És important...

15

He fet la feina corresponent

He portat el material necessari a l’aula

He posat atenció a les diverses explicacions 

He respectat els meus companys/es i mestres

2021
SETEMBRE / SEPTEMBER

2

3

4 5

DL DT DC DJ DV DS DG

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Setembre

R de Reduïm
Reduir és disminuir el consum de forma conscient. Si creus que val la pena 

reduir el teu consum en bene�ci de tots i totes, �xa’t en les teves accions!
PROPOSTA:
1. Debateu sobre el consum i realitzeu una pluja d’idees.
2.  Busqueu imatges sobre el concepte de reduir i penseu si us hi sentiu iden -

ti�cades.
3.  Formeu grups cooperatius i investigueu sobre els temes que heu anat desco-

brint �ns ara, �ns a convertir-vos en experts/es.
4.  Cada equip exposa el que ha après a la resta de companys/es. 

5.  Ara que ja esteu compromesos/es en el tema, observeu si a nivell d’escola 

es pot reduir el consum en algun aspecte del centre. Decidiu quin àmbit 

voleu observar per començar a treballar i focalitzeu-vos per complir-ho.  

6.  En �nalitzar el trimestre, plantegeu-vos si heu pogut reduir tant com us ha-
 .ipicnirp la tajetnalp ueív

12

Sigues el 
canvi que 
vols veure
en el món

“El millor moment per estar alegre és ara”

ALEGRA’T

LA DITA D’AQUEST MES      “El setembre ha arribat i l’escola ha començat”

13



Agendes d’educació Infantil i Primària 2021-2022

curs 2021 - 2022
C/ Cornudella de Montsant, 37-39  

Pol. Ind. Agro Reus- 43206 REUS
e-mail: comandes@cr4.cat      www.cr4.cat

Tel. 977 32 73 50   Fax comandes 900 65 66 67

 

CARACTERÍSTIQUES
- Mida 13,5 x 16,5 cm.  240 pàgines

-Ungleta microperforada  

- Interior a 2 tintes
- Sobrecoberta de polipropilè translúcid
- Paper ecològic
- Gestió forestal responsable

Paper, espiral i cobertes  
reciclables i de qualitat

observaciones de la escuela

observaciones de casa

tenéis que traer:

medicació:

observaciones de la escuela

observaciones de casa

tenéis que traer:

medicació:

/fecha: / /fecha: /

he comido he comidodeposiciones deposiciones

he estado he estado

Desayuno DesayunoMañana Mañana

Comida ComidaMediodia Mediodia

Merienda MeriendaTarde Tarde

todo todosi sibastante bastanteno nopoco poconada nada

Mañana Mañana

Tarde Tarde

tranquilo tranquilocontento contentotriste tristenervioso nervioso

he dormido he dormido
de a/

/

/

de a/
/

/

bien bienmal mal

Format especial per a les 
motxilles dels més petits

CONTINGUT

• La meva agenda
• La foto del meu grup (10 x 15 cm)
• Les meves dades personals
• Les normes de la meva escola 
• Dibuixo la meva mà esquerra
• Dibuixo la meva mà dreta
• Els dies de festa de la meva escola 
• El meu calendari del curs
• Dia pàgina  

Fitxa dissenyada per a una comunicació àgil
• Autorització de sortides

Micro  -  Infantil de 0 a 3 anys
Relació família - escola
Aquesta agenda no té caducitat

Enquadernada amb espiral contínua 
de plàstic per seguretat en el seu ús

• Les meves dades personals
• Calendari escolar
• Normativa general
• Horari de classe
• Horari de casa
• Relació família – escola
• Recomanació per a vacances
• Autorització
-  de sortides individuals
-  de sortides escolars
• Els meus companys/es
• Adreces i telèfons

Cosmos  -  Infantil de 3 a 6 anys
Relació família - escola
Aquesta agenda no té caducitat

Relació família-escola per data.
Ús de MAJÚSCULES per a 
l’aprenentatge de la 
lectoescriptura i el primer contacte 
amb la representació simbólica del 
llenguatge

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

DATA

DATA

76

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
AQUESTES PÀGINES SERVEIXEN PER ANOTAR

OBSERVACIONS I PERQUÈ ELS PARES I ELS MESTRES
ES PUGUIN COMUNICAR.

CARACTERÍSTIQUES
• Mida 15 x 21 cm. 80 pàgines
• Interior a 2 tintes
• Sobrecobertes en polipropilè translúcid
• Espiral contínua de plàstic
• Funda transparent
• Paper ecològic
• Gestió forestal responsable

Facilita la 
metodologia 

per al 
desenvolupament 
escolar i el treball

en futures 
agendes

Agenda de l’alumne/a:

observacions   de   l’escola

observacions   de   casa

heu de portar:

medicació:

observacions   de   l’escola

observacions   de   casa

heu de portar:

medicació:

he   menjat

deposicions

Esmorzar

Dinar

Berenar

tot bastant poc gens

Matí

Tarda

si no

he   dormit
de a/

/

/

Matí

Tarda

bé malament

he   menjat

deposicions

Esmorzar

Dinar

Berenar

tot bastant poc gens

Matí

Tarda

si no

he   dormit
de a/

/

/

Matí

Tarda

bé malament

/data: / /data: /

Llar d’infants

Patufets.

Colegio Cervantes

5 
€

CONTINGUT



La situació actual ha reforçat la necessitat d’acompanyar 
emocionalment els infants i de dotar-los d’eines i estratègies 
per fer front a les adversitats del dia a dia. Aquesta agenda 
proposa als infants un entrenament que els permetrà adquirir 
competències per al seu benestar emocional i social!

Mestres i famílía 
L’agenda Planet aporta valor a la vida dels infants; acompanyant-los en el seu 
procés de desenvolupament emocional i social, juntament amb la implicació 
primordial de l’adult.

En el web www.additio.com  et podràs descarregar la “Guia 
d’acompanyament emocional” que t’ajudarà a aprofundir en les activitats 
proposades a l’agenda i et donarà pautes per acompanyar l’infant en el seu 
creixement emocional.

Dinàmica de l’aula
Cada setmana, l’agenda proposa una activitat lúdica per adquirir 
coneixements i competències perquè l’al umne potenciï la seva dimensió 
personal.

Potenciem i entrenem...
• La identificació emocional
• L’autonomia
• L’empatia 
• L’assertivitat
• L’autoestima

 Amb la col·laboració de Laia Fauria, psicòloga i educadora emocional   — 

www.arrelsgirona.cat

CONTINGUT
• Dades personals
• Calendari escolar
• Horari setmanal
• Activitats d’avaluació
• Setmana vista 
  (de setembre a juny)
• Biblioteca
• Recursos didàctics:
   Vocabulari bàsic en anglès,   
 Taules de multiplicar
• Relació família – escola:
  Administració de medicaments,
  Comunicacions / justificacions,  
  Seguiment del treball personal, 
  Autorització de sortides /  
  activitats
• Adreces, telèfons i e-mails
• Webs d’interès

• Dies Internacionals i Mundials
• Santoral
• Inici de les estacions de l’any 
• Fases de la Lluna

Amb anglès a 
l’anualitat

A través d’activitats 
setmanals els alumnes 
treballaran les competències 
per al benestar emocional

Dibuix diari que convida
a identificar i expressar
les diferentes emocions:
content, enfadat, trist,
temorós...

Agenda planet
Primària de 6 a 12 anys
Setmana vista

CARACTERÍSTIQUES
• Mida 15 x 21 cm. 
• Pàgines: 128
• Ungleta microperforada
• Interior a 2 tintes
• Sobrecobertes en polipropilè
• Espiral contínua de plàstic
• Paper ecològic  
• Gestió forestal responsable  
• Colors assortits:

ENTRENA LES TEVES EMOCIONS!

• L’agraïment
• El companyarisme
• El pensament positiu. 
• La gestió de les emocions
• El respecte

• La solidaritat 
• Motivacions personals
• La responsabilitat
•

 
La comunicació 

Recursos 
didàctics

Nous continguts! 

A més d’incloure molts 
extres de gran utilitat i de ser 

sostenible i solidària, la Planet 
ajuda al nen a potenciar la seva 
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

A través de les activitats 
proposades a l’agenda es 

treballen les emocions, 
l’autoestima, l’entorn i les 

relacions socials. 



CARPETES PERSONALITZADES

Disseny exclusiu 
per al vostre centre
Podeu escollir el model i el material més adequat a 
les vostres necessitats o preferències.  

Models disponibles en cartró folrat i polipropilè

Amb 
divisòries

Amb 
3 solapes

Amb 
1 solapa

Amb 
2 o 4 anelles

curs 2021 - 2022
C/ Cornudella de Montsant, 37-39  

Pol. Ind. Agro Reus- 43206 REUS
e-mail: comandes@cr4.cat      www.cr4.cat

Tel. 977 32 73 50   Fax comandes 900 65 66 67

 

    nom

  

Es
co
la

Personalització a tot color.
Impressió òfset i plastificat.
Models disponibles:   • Amb 12 divisòries
Format foli   amb solapa o sense 
 • Amb 1 o 3 solapes
 • Amb 2 o 4 anelles,
   de 25 o 40 mm.

Cartronet
Personalització a 1 tinta.
Impressió serigràfica.
 
Colors base:  

Models disponibles:  • Amb 12 divisòries
Format foli • Amb 1 o 3 solapes
 • Amb 2 o 4 anelles,
    de 25 o 40 mm.

LÍNIA ZERO 
Polipropilè 
500 micres
Personalització a 1 tinta.
Impressió serigràfica.
Colors base:  

Models disponibles:  • Amb 3 solapes 
Format foli i quart • Amb 1 solapa

Alta qualitat!

Alta qualitat!

Més  

econòmica!

Més  

econòmica!

LÍNIA STUDIUM
Polipropilè 
800 micres
Personalització a 2 tintes.
Impressió serigràfica.
Models disponibles:   • Amb 12 divisòries
Format foli • Amb 1 o 3 solapes
 • Amb 2 o 4 anelles,
    de 25 o 40 mm.

Cartró folrat


