
Escola del Mar curs 2019 - 2020
2n



Professorat

Tutora de 2n A:  Carme Bertran

Tutora de 2n B:  Ana Reina

English teacher:  Sara Ladera

Educació musical:  Joan Sala

Formació religiosa:  Engracia Navarro

Educació física:  Gerard Calba

Mestra de suport:  Dina Abizanda

Castellà:  Tutores

 SEP:  Tutores i Joan Sala



Llengua catalana, castellà, anglès, matemàtiques, medi natural i social, 
plàstica, música, educació física i religió o educació en valors.

❏ Desdoblaments
❏ Matemàtiques
❏ Català

❏ Franja intranivell

❏ Llibreta de classe

❏  Biblioteca d’aula: Préstec de llibres i padrins de lectura (s’inicia al segon 
trimestre)

❏ Carpeta: per guardar les feines, llibres, deures, material

❏ Llibres i quadernets.

Fer-los responsables de les seves coses, sempre amb una supervisió dels pares.

Què farem aquest curs?



Natació:

Primer  trimestre: - Dilluns a la tarda: 2nA
                                 - Dimecres a la tarda: 2nB



- Respecte.
- Empatia.
- Cooperació.
- Participació.

Educació per a la diversitat



           Horari

 Matí: De 9 a 1
Tarda : De les tres a dos quarts 

de cinc. 

Reunió família-mestres: 

Dilluns 13:10 -14:00h



QUÈ HEM DE PORTAR?

• Llibreta de comunicació escola-família.
• Bidonet d’aigua o ampolla. 
• Carmanyola o Boc’n’Roll amb l’esmorzar.
• Tovallola amb beta (per a l’aula i per a educació física).

A més a més...
• Una bata o samarreta vella  per fer plàstica.



Franja internivell





▪ El nom de la classe: Els dinosaures. 
▪ Medi natural i social.
▪ Altres que puguin anar sorgint durant el curs.

Projectes 



Previsió de sortides de 2n de Primària  Curs 2019-2020

1r trimestre
18 d'octubre  Rucs del Corredor (tot el dia) CCCanyamars

13 de novembre Anem al teatre Vilassar de Dalt
(La Massa)

2n trimestre

14 de febrer Escola del Cel “Can Vandrell” (tot el dia) Sant Feliu de Buixalleu

18 de febrer Anem al teatre Vilassar de Dalt
(La Massa)

2n trimestre Vilassar de Mar, el nostre poble. Vilassar de Mar

? Teatre en anglès ??????

3r trimestre
5 de maig Anem al teatre Vilassar de Dalt

(La Massa)

8 de maig Museu del càntir (tot el dia) Argentona

3r trimestre Museu de la Mina Vella (matí) Vilassar de Mar
4 de juny Parc “ Els Pinetons “ a la Garriga  La Garriga



                    Dilluns, dimecres: 12:30h a 13:00h.

     

Dimarts i dijous de 12:30h a 13:00h :activitats 
complementàries.







                      vCirculars informatives
  

Totes les circulars amb  les informacions 
del curs i de l’escola, les trobareu a la 
pàgina web   escoladelmar.cat




