
ESCOLA NOSTRA LLAR 

 

 

REUNIÓ DE FAMÍLIES 
Curs 2019-2020 

 
COLLA DE MITJANS 
2n Educació Primària 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



ESCOLA NOSTRA LLAR 

 

OBJECTIUS DEL CURS 

 
● Aconseguir un clima de tranquil·litat i un ambient agradable i distès a la 

classe. 

● Assolir hàbits d'atenció. 

● Valorar les actituds positives i saber fer crítica constructiva quan aquestes 

no ho són. 

● Potenciar la responsabilitat de cada infant tant per les coses personals com 

les col·lectives. 

● Interessar-se activament per l'aprenentatge i perfeccionament de la lectura i 

escriptura. Veure la funcionalitat d'aquestes i les possibilitats que ens 

ofereixen.  

● Respectar el torn de paraula, les idees i intervencions dels altres. 

● Manifestar amb confiança les pròpies necessitats, els desitjos i les opinions. 

● Posar èmfasi en el treball personal i en el de grup, intentant afavorir que hi 

hagi un clima de col·laboració en els treballs grupals.  

● Interessar-se per la recerca i investigació en totes les àrees. 

● Mantenir la classe com un espai agradable, net i ordenat. 

● Fomentar el raonament matemàtic. 

 

 
 
OBJECTIUS DELS MESTRES 
 

●  Acompanyar en el procés educatiu dels vostres fills i filles, educar des dels 

valors i des de la vessant acadèmica. 

 

●  Valorar i atendre els diferents ritmes d’aprenentatge i maduratius dels 

alumnes. 

 
●  Generar un entorn agradable perquè es pugui donar aquest procés. 
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OBJECTIUS DE LES FAMÍLIES 

● Ser conscients que sou els primers educadors dels vostres fills/es i que la 

col·laboració mútua és imprescindible per afavorir el creixement integral dels 

infants. 

 

● Col·laborar en el seu procés d’aprenentatge aportant materials, participant en 

algunes activitats, respectant les normes i organització de l’escola. 

 
 

 
MESTRES DEL GRUP CLASSE  

 
SEGON DE PRIMÀRIA 

Tutoria 2n A Judith Caralt 

Tutoria 2n B M. Teresa Mimó 

Llengua anglesa Lídia Ortiz 

Educació Física Juan Carlos Flores 

Castellà  M. Teresa Mimó, Judith Caralt 

Música Sílvia Carbonell 

Educació Especial Maribel Bros 

SIEI Maria Aran, Mireia Suelves 

Art M. Teresa Mimó, Judith Caralt, Anna Farriol 

Taller d’escriptura  M. Teresa Mimó, Judith Caralt, Anna Farriol 

 
 
 
ACTIVITATS PER FER A CASA 
 

Els deures estan pensats per acompanyar el que es va treballant a l’escola. Per 

això, ocasionalment hi haurà activitats per fer a casa. Tanmateix, les activitats 

poden estar orientades a tota la classe o bé, a alguns alumnes en concret.  
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SORTIDES 
 

Aquest curs realitzarem les següents activitats i sortides: 

 
1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

Matí 

 
●  Biblioteca Vapor Badia 

  11 de desembre (A) 
  12 de desembre (B) 

 
●  Menjar bé és divertit! 

  4 de febrer 
 

● Titelles Orbital 
 Sala Miguel Hernández 
   5 de febrer 
 

● Escultures al carrer 
26 de febrer 2n B 
27 de febrer 2n A 

 
●  Festa de la primavera  

3 d’abril 
(colla)  
 

 

● Teatre: The princess and 
the frog 
22 de maig 

 
 

 

Dia  
sencer 

 
● Sortida cohesió colla 
  CAN GAMBÚS 
2 d’octubre 
 
●  Cartones compactos 

15 d’octubre 

 
 

 

●  El parc de les olors  
Santa Eulàlia de Ronçana 
16 de gener 

 
●  La Manreana de Juneda 

31,1,2 abril 

 
● Sortida a Collserola 
14 de maig 
 
● Museu de les 

matemàtiques  
(Cornellà) 

27 de maig 
 

● Parc de les olors 
1 juny 
 
●  Sortida de cohesió fi 

de curs    
(a concretar) 

 

 
Les colònies de segon es duran a terme els dies 31 de març, 1 i 2 d’abril a la 

Manreana de Juneda. 

 

 

 

 

 

 

COM PODEM INCIDIR LES FAMÍLIES EN EL TREBALL ESCOLAR 
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● Donant pautes de conducta i uns hàbits iguals o semblants als de l’escola. 

● Donant responsabilitats als infants a casa. 

● Portant-ho tot ben marcat i amb veta. 

● Valorant els treballs ben fets. 

● Tenint molt en compte els horaris de dormir, TV, ... 

● Dedicant temps a la conversa i estant amb els nen/es. 

● Demanant que el fill/a s’esforci en tot allò que pugui. 

● Supervisant la llibreta missatgera. 

 

AVALUACIONS 

 
Al llarg del curs rebreu tres informes, un al final de cada trimestre. 
 
 
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 
Els dijous de 12:30 a 13:30. 

      
 

Sabadell, 9 d’octubre de 2019 


