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REUNIÓ INFORMATIVA INICI DE CURS 2021-2022 SEGON

RESUM I ACLARIMENTS DE TEMES TRACTATS.

− Assignació de les mestres especialistes: 

EF:  Inma Sebastià

Religió: Sílvia Antolí

Anglès: Gemma  Llauradó

EE: Eva Benavent- Maria Avinyó

Espai Art: Joana Ferré 

Diferents suports: mestres de nivell

− Es facilita les adreces electròniques de les classes per a qualsevol tipus

de consulta o temes de les aules.

2nA: segon.a@escolasantjordi.net

2nB: segon.b@escolasantjordi.net

2nC: segon.c@escolasantjordi.net

− Es  recorden  els  horaris  d’entrada  i  sortida  per  la  porta  Oest  (Av  U

d’octubre, costat Onada),  de 8:55 a 9:10, l’entrada i a partir de les 13:55

fins les 14, la sortida. Recordar que si tenen germans/es petits/es l’entrada i

la sortida es farà per la porta assignada al nen/a més petit/a. 

Per a l’autorització de recollida de germans cal omplir-ne l’autorització. 

− Actualització  en  els  canvis  de  telèfons  i  correus  electrònics  i

disponibilitat màxima per si hem de trucar.

− Es dona documentació, que es va omplir el curs anterior, per a revisar,

modificar (si cal)  i signar, al darrera, al buit corresponent al curs actual.

En cas de fer alguna modificació cal que es demani un full nou. * A les

famílies  que no han pogut  assistir  se’ls  ho farà  arribar  el  primer dia

d’escola mitjançant el seu fill/a.



Recomanacions per a l’aula

− Tot allò que vingui de casa ha d'anar marcat amb el nom de l’alumne/a.

− Cal  portar  una  ampolla  d'aigua  individual  per  ús  exclusiu  de  cada  nen/a

(mínim mig litre).

- A l’aula es segueix amb l’ús de la mascareta pero no cal que hi hagi distància

de seguretat amb el grup estable, sempre que hi hagi ventilació.

- Cal que portin alguna mascareta de recanvi, ben marcada en nom i cognoms

i ben protegida ( bosseta, sobre, estoig...) a la motxilla.

- No es podran portar jocs i joguines de casa (ni dins la motxilla) però sí que

recomanem que portin un llibre de lectura propi, de casa.

- Es faran sortides per l'entorn i hi ha la previsió de fer venir una companyia de

teatre,  al  març, i  fer una excursió al  centre d’interpretació d’art  rupestre a

Ulldecona, al mes de maig.

- Els patis seran conjuntament amb 1r i amb mascareta.

- S’enviarà per Telegram una infografia amb tota la informació del material que

cal portar a les classes d’educació física.

        Aniversaris

-No es podran repartir invitacions ni cap altre regal dins del recinte escolar.

-Es celebraran  els  aniversaris  sense  menjar  i  fent-ho  d’una  manera  més

pedagògica: corona, dibuixos, photocall, racó de l’aniversari  (a establir per

nivell o cicle).

-No es pot portar menjar ni beguda per repartir ni compartir el seu.

Metodologia de treball: 

- Es treballaran íntegrament els continguts de 2n ja que el curs anterior es va

tancar amb la gran majoria dels continguts, acabats. 

- S’introdueix el treball per ambients (1,5h setmanals): ambients són diferents

espais  d’aprenentatge,  de  relació  i  comunicació  on  a  partir  de  diferents

propostes  els  xiquets  poden  actuar,  observar,  experimentar,  construir,

inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb

els  altres.  És una manera  de poder  donar  resposta  als  seus interessos i

necessitats i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.



-Escacs: quinzenalment, ja que es divideix el grup, els alumnes s’inicien en la

pràctica dels escacs. El projecte es porta a terme des de primer fins a 6è de

manera que, cada curs, van augmentat les estratègies.

- La via de comunicació escola-família serà l'agenda i/o el correu electrònic de

l’alumne i cal que totes les famílies esteu subscrites als canals de telegram

de l’escola i de la classe.

- En referència als protocols per contagis COVID, se us anirà informant en el

moment  en  que  ens  trobem  en  algun  cas,  ja  que  estan  constantment

canviant.


