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Andrea Esteban



MESTRES DE SEGON

 Música: Mar Barona

 Anglès: Noèlia Gadella

 Educació Física: Ana Belén Morales

 Educació Especial: Herminia Molina



NORMES DE CONVIVÈNCIA

 Puntualitat a les entrades i les sortides pel carrer Brasil. (Acollida)

 Matí: 9h-13:00h

 Tarda: 15:00h- 16:55h

 Acollida: 2€ mitja hora i 4€ una hora.

 Control d’assistència. Les faltes s’han de justificar.

 Autoritzacions per recollir els infants.



PREVENCIÓ I HIGIENE 

 Racó d’higiene a l’entrada de l’aula (sabó, gel hidroalcohòlic, paper,

tovalloletes i una capsa per les aigües).

 Portar un paquet de tovalloletes humides.

 Porta mascaretes per quan han d’esmorzar i dinar.

 Portar una mascareta de recanvi amb el nom per deixar a la classe.

 No es pot dur cap joguina.



ALTRES INFORMACIONS

 Carmanyola i ampolla d’aigua d’ús individual.

 Posar el nom a tot.

 Esmorzars saludables (fruita o entrepans. Sucs i iogurts no).

 Aniversaris: farem una felicitació a la classe. No es podrà portar res

pels companys/es.



HORARI DE CLASSE

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9-9:30 30’ lectura MÚSICA/
ANGLÈS

30’ lectura 30’ lectura 30’ lectura

9:30-10

ARA ESCRIC RACONS MEDI MEDI 10-11

ED. FÍSICA

11-11:30 Esbarjo

11:30-12:15

RACONS
MEDI

ANGLÈS

RACONS TEIXIT 
D’AULA12:15-13 ED. FÍSICA

13-15 Descans migdia

15-16 ED. FÍSICA

TEIXIT D’AULA TEIXIT D’AULA

TEIXIT D’AULA MÚSICA

16-17 TEIXIT D’AULA TUTORIA ANGLÈS



RACONS

 3 dies a la setmana amb dos

mestres per aula.

 Propostes quinzenals/mensuals.

 Els nens escullen. Han de fer totes

les propostes.

 Seguiment de les propostes:

graelles.

 Diferents graus de dificultats.



CONEIXEMENT DEL MEDI

 Preguntes proposades pel docent i

temes que sorgeixin a l’aula de les

inquietuds dels infants.

 Demanem la vostra col·laboració per

buscar informació i portar llibres o

objectes relacionats amb el tema.

Preguntes Investigables 



EDUCACIÓ FÍSICA

Els nens i nenes hauran de portar:

 Xandall

 Samarreta verda

 Vambes esportives

 Mascareta de recanvi



PATIS

COMUNITAT DE MITJANS: 11-11:30 h

 Els infants esmorzaran al pati.

 Els alumnes podran fer servir tot el pati sempre amb

mascareta posada.



SORTIDES 

 1r Trimestre: Les Feixes del Vilar (Montseny):20 -10-2021

 2n Trimestre: - English theatre: 16-03-2022

- Museu Can Framis: 11-02-2022

 3r Trimestre: Pendent



RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

• Reunions per classe: es farà una a l’inici de curs de forma presencial.

• Reunions individuals amb les famílies: es faran de forma telemàtica

sempre que sigui possible. En cas que sigui presencial, haurà de ser amb

cita prèvia i només assistirà un membre de la família complint les

mesures de seguretat. Les famílies no podran accedir a l’escola sense

cita prèvia.

 Horari cita: Dilluns 15:00-16:00h



RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

 Comunicació amb les famílies: es duran a terme a través de

l’agenda escolar, el correu electrònic, famílies delegades (s’inclouran

al dinantia) i dinantia.

 Secretaria: 9:00-10:00h i 12:30-13:30h. No s’atendrà ningú fora

d’aquest horari.



Correus electrònics

 Andrea (Tutora): andrea@escolajosepcarner.cat

 Ana B. Morales (Educació Física): anab@escolajosepcarner.cat

 Mar Barona (Música): marb@escolajosepcarner.cat

 Noèlia Gadella (Anglès): noelia@escolajosepcarner.cat

 Herminia Molina (Educació Especial): herminia@escolajosepcarner.cat



MOLTES GRÀCIES PER LA 

VOSTRA ASSISTÈNCIA


