


REUNIÓ PRINCIPI DE CURS 
 

FAMÍLIES DE PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA 
 

CURS 2020/21 



EQUIP DOCENT 

MESTRES TUTORES 
 
• 1rA: Cristina Martí   
• 1rB: Eva Regué 
• 1rC: Sílvia Cano/Alba Solà 
• 2nA: Núria Peirau / Aida Llauradó 
• 2nB: Rosa Font  
 
 

EQUIP DIRECTIU 
 
• Directora: Cristina Reñé 
• Cap d’estudis: Consol Badia 
• Secretària: Mercè Farran 

MESTRES ESPECIALISTES 
 
• Música i Educació Física: Xavier Alís 
• Anglès: Alba Solà 1r / Núria Peirau 2n 
• Plàstica: Alba Solà 1r / Núria Peirau 2n 



UN CURS ESPECIAL… 

Canvis :  
 Organitzatius 
 Pedagògics 
 Hàbits 

ÓRGANITZACIÓ DEL PATI  

 Horari pati de 1r i 2n: de 10:15 a 10:45h. 
 Cadascú amb el seu grup estable. 
 Un espai per cada grup. 
 Esmorzar a les 10:45h.Es recomana que dijous portin una peça de fruita. 



ORGANITZACIÓ DEL   CURS 

 Les reunions amb la família es duran a terme al segon trimestre, 

    us convocarem mitjançant l’agenda  escolar (presencial o telemàtic)  

 Tres llengües d’aprenentatge. 

 Puntualitat en les entrades i sortides. 

  Les faltes d’assistència i els retards s’han de justificar a l’agenda. 

 Si algun alumne/a ha de sortir regularment per assistir a alguna visita s’ ha 

 de demanar a la tutora un full d'autorització. 

 Quota material 40 €  i/o 60 per els alumnes nous inclou:  

(llibretes, estoig, retoladors, carpetes, material de plàstica, fotocòpies...) 

 Els comunicats a les famílies es faran per correu electrònic i/o agenda. 

 

 

                                                                                                                                    
 



  
 A primer i segon els alumnes porten bata. 

 Bata i jaquetes i xandall han de portar goma i el nom. 

 Carta de compromís famílies de primer.  

 La carpeta i l’agenda s’han de portar cada dia. 

 Aniversaris: és voluntari, qui  vulgui pot portar un llibre o un joc per la 

classe. Els mestres no repartiran invitacions. 



EN CAS DE CONFINAMENT 

 

 Utilitzarem l’ Entorn Gsuite 

 

 Sessions en línia a través del Google Meet 

dimecres i divendres de 10:00 a 11:00 h 



COMUNICACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA 
 MITJANÇANT ELS TELÈFONS DE L’ESCOLA: 

 973150101 / 638655094 

 MITJANÇANT ELS CORREUS ELECTRÒNICS DE L’ESCOLA: 

c5001928@xtec.cat 

escolamanuelortiz@gmail.com 

 MITJANÇANT EL BLOC DE L’ESCOLA 

https://agora.xtec.cat/ceip-orca/ 

MITJANÇANT EL CANAL TELEGRAM  

https://t.me/escola_manuel_ortiz 
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 MITJANÇANT EL CORREU ELECTRÒNIC DELS MESTRES: 

  

•   Cristina Martí - cristina.m@orcajuneda.cat 
 
•   Eva Regué –      eva.r@orcajuneda.cat 
 
•   Sílvia Cano –     silvia.c@orcajuneda.cat 
 
• Alba Solà –       alba.s@orcajuneda.cat 
 
•   Núria Peirau  -  nuria.p@orcajuneda.cat 
 
• Aida Llauradó – aida.Lla@orcajuneda.cat 
 
•   Rosa Font  - rosamaria.f@orcajuneda.cat 
 
•   Xavier Alís – xavier.a@orcajuneda.cat 
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EDUCACIÓ FÍSICA 
Han de dur: 

 Xandall amb el NOM a la jaqueta i GOMA. 

 Necesser petit amb: sabatilles xineses,  pinta i colònia. 

 Sabates esportives. 

PLÀSTICA 
La plàstica es durà a terme en llengua anglesa. 

 Puntualment podem demanar la vostra col·laboració 

per dur diferents materials de casa. 

 L’àrea es valorarà en funció dels seus criteris, no els 

de la llengua anglesa. 

 



MEDI 

TREBALL PER PROJECTES 

 

 Fomentar un model de treball cooperatiu 

 Estimular l'autonomia  

  Potenciar la responsabilitat i les ganes 

d’aprendre. 

 Fomentar l’esperit crític dels alumnes 

 



 Medi social  

El poble 1r-2n 

Els mitjans de transport 1r-2n 

Els oficis 1r 

El temps 2n 

 

 

 

 

 

 

 Medi natural 

L’alimentació 1r-2n 

Els cinc sentits 1r 

Els materials  1r 

Les plantes 1r 

L’aigua 2n 

El cos humà 2n  

Els animals 2n 

Les màquines 2n 

 

 

PROJECTES 



AVALUACIÓ 
 Tres informes d’avaluació al final de cada trimestre i un d’avaluació final 

en acabar el curs. 

 Les valoracions de les àrees curriculars seran AE, AN i AS si normalment 

  s’ han resolt satisfactòriament. En cas contrari la valoració serà NA.  

 Es valoren diversos aspectes: 

 Feina acadèmica a l’aula. 

 Control, tasques i feines avaluables. 

 Participació, actitud i comportament. 

 



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES   

 

  

 Amb grups estables per l’entorn 
proper. 

 Depenent de l’evolució de la pandèmia, 
possibilitat d’anar de colònies durant 
el tercer trimestre.  



GRÀCIES   PER   LA VOSTRA  
ASSISTÈNCIA! 


