


MESTRES DE 2n
• Tutora de 2n A: Belén Declara

• Tutora de 2n B: Montse López

• Educació Física: 2n A: Lídia Domínguez
2n B: Daniel Anglada

• Música: Ana Belén Fusté

• Castellà: Nieves García

• Anglès: Ester Lumbreras

• Educació Especial (USEE): Sílvia Benages

• Grups Flexibles Català: Cristina Martín

• Taller Mates: Cristina Martín

• Tallers de Medi: M. José Pérez



⦿MATÍ: 9 a 12:30h
⦿TARDA: 15 a 16:30h

⦿Puntualitat en entrades i sortides.

⦿Faltes d’assistència i retards justificats 
via agenda o telefònica.(llibre d’absències)

HORARI



MATERIAL

- Portar bata blava amb veta llarga (només 
per als tallers i plàstica) 

- Bata vermella (menjador)
- Got
- Tot marcat amb el nom
- Agenda
- Carpeta
- Esmorzar
- Bossa d’Educació Física
- Bossa de Piscina



AGENDA
• És molt important la utilització de 

l’agenda per a la comunicació. 

Té dues parts:

✓ 1ª part on els nens/es escriuen 
en el dia en què estan.

✓ 2ª part al final on ens 
comuniquem família amb mestres



DEURES
• Aniran a la carpeta.

• La porten a casa dimarts i dijous.
– Dimarts: l’han de tornar el dijous.
– Dijous: per retornar els deures dilluns.

• Feines per reforçar continguts treballats 
a l’aula.

• Crear un hàbit de treball a casa.



LA PISCINA divendres matí
• Anian acompanyats per els especialistes d’E.F. i 

dos monitores (menjador)
• Caldrà portar:

• Vestit de bany (posat des de casa)
• Motxilla de piscina amb:

– Tovallola o barnús
– Casquet de bany de silicona
– Xancles.
– Roba interior de recanvi.
– Una pinta.

• Portar la roba marcada amb el nom.
• Recomanem que els cabells llargs es portin recollits.



IMPRESOS I AUTORITZACIONS
• Recordem per participar en les activitats fora del

centre ens calen les autoritzacions signades.

• Medicaments, ens cal:
- Recepta mèdica
- L’autorització dels pares
- El medicament amb l‘horari i la dosi a 

administrar.

• Si algun alumne té polls o llémenes
no podrà venir a l’escola fins que
no en tingui. Agraïm que ens ho informeu.



❏ Ser respectuós.
❏ Ser responsable de les seves coses: deures i 

l’agenda a l’escola i a casa.
❏ �Ser endreçat i polit.
❏ ��Seure bé a la cadira.
❏ Respectar el torn de paraula.
❏ �Acomiadar-se dels mestre quan marxen amb la 

família i de la família quan entren a l’escola.
❏ Acceptar les normes.
❏ Fer un bon ús del lavabo.
❏ Desplaçar-se amb cura.
❏ Controlar el to de veu i el silenci.

HÀBITS DIARIS A L’ESCOLA 
I A CASA 



RUTINES DIÀRIES A L’ESCOLA
★ Fer files per sortir i entrar a l’escola i a les 

classes.
★ Col.locar les seves pertineneces al seu lloc.
★ Fem els càrrecs
★ Mostrar l’agenda a la mestra.
★ Escribim data i nota a l’agenda.
★ Posar-se i cordar-se la bata quan toca.
★ Anar al lavabo a les estones adequades.
★ Treballar en silenci.
★ Respectar el torn de paraula.
★ Acceptar les normes.



RUTINES DIÀRIES AMB LA FAMÍLIA

❏ �Preparar la motxilla amb el material necessari (si cal, amb
ajuda).

DILLUNS: PORTAR LA CARPETA, EL GOT I LA BATA 

VERMELLA..

DIMARTS: CARPETA DE DEURES A CASA

DIMECRES: PORTAR L’EQUIP D’EDUCACIÓ FÍSICA

DIJOUS: PORTAR CARPETA A L’ESCOLA I TORNAR-LA A 

CASA AMB DEURES NOUS

DIVENDRES:PORTAR L’EQUIP DE PISCINA  I TOT EL 

MATERIAL QUE TENEN A L’ESCOLA CAP A CASA

CADA DIA CAL PORTAR L’AGENDA I BOSSETA DE 
L’ESMORZAR



❏ �Mostrar l’agenda.

❏ MOLT IMPORTANT:
- Descansar bé i el temps necessari.
- Bon ús del temps lliure.
- Fer esport
- Valorar els seus esforços i avenços.
- Marcar límits i reforçar els bons hàbits.



CÀRRECS
Els càrrecs ajuden a l’organització de la classe 
i a ser responsables i autònoms.



LES  NORMES

❖Escoltar quan parla algú
❖Aixecar el braç per parlar
❖Respectar els altres
❖Desplaçar-se correctament
❖Respectar el material



HORES SEP
• L’horari SEP són hores de suport dins i fora de 

l’horari lectiu.
• Fora de l’horari lectiu es fan 2 sessions, una de 

llengua i l’altra de matemàtiques:

»Dimarts i dijous de 8:30 a 9:00h

• Els grups no són tancats per tot el curs, són 
reduïts.

• La tutora de segon A s’encarregarà de portar el 
grup.



ÀMBITS I DIMENSIONS

LINGÜÍSTIC

Comunicació oral

Comprensió lectora

Expressió escrita

Literària

Plurilingüe i Intercultural

MATEMÀTIC

Resolució de problemes

Raonament i prova

Connexions

Cominicació i  representació

CONEIXEMENT 
DEL MEDI

Mon actual

Salut i equilibri personal

Tecnologia i vida 
quotidiana

Ciutadania

ARTÍSTIC

Percepció, comprensió i valoració

Interpretació i producció

Imaginació i creativitat

VALORS

Personal

Interpersonal

Social

EDUCACIÓ 
FÍSICA

Activitat física

Hàbits saludables

Expressió i comunicació corporal

Joc motor i temps delleure



ÀREA DE LLENGUA

CONTINGUTS QUE TREBALLEM
Que siguin capaços de comunicar-se en diferents àmbits.

Expressió i comprensió oral
Lectura: agilitat i comprensió lectora.
Escriptura i creació de textos.

Assoliment de la lletra lligada i impremta
Iniciació a algunes normes ortogràfiques.
La llengua com a instrument de comunicació per aprendre.

Recordem que estem en ple procés 
d’aprenentatge de lectoescriptura, 
que encara no ha acabat 
i que està relacionat 
amb la maduració de cada infant.



COM HO FEM?
• Treballem la llengua, preferentment, a partir dels temes

de l’àrea del Coneixement del Medi.
• Comprensió lectora. SEP
• Expressió escrita. Agrupament flexible
• Ortografia. Recurs Dictats preparats
• Diferents tipologies textual escrit i llegit.
• Lectures

Franges de 30 minuts de lectura
• Model lector de l’adult
• Lectura de la biblioteca.
• Lectura d’un llibre de casa que els agradi.
• Lectura en castellà.

❑ Apadrinament lector amb els alumnes de P5  (3r trimestre)

Lectura diària a casa 10 minuts



ÀREA DE MATEMÀTIQUES
CONTINGUTS QUE TREBALLEM
• Lògica i raonament matemàtic: seriacions, 

associacions, problemes...
• Numeració fins al 999
• Concepte d’unitat, desena i centena
• Sumes, sumes portant-ne i restes (mecànica)
• Càlcul mental i rapidesa de càlcul
• Iniciació a la multiplicació, com a suma repetida

(3r trimestre)

• Mesura: temps, distàncies, quantitats...
• Geometria: figura plana i volum, simetries, girs,...
• Estadística (temps i votacions de classe) i atzar. 



Treballem els conceptes matemàtics:

● De forma MANIPULATIVA mitjançant els 

tallers.

● De manera PRÀCTICA mitjançant els temes de 

medi (estadístiques, mesures...) i la vida 

quotidiana.

● I reforçant continguts amb treball escrit.

COM HO FEM?



PLÀSTICA
• Utilitzem les diferents tècniques plàstiques 

amb materials diversos.
• Treballem temes relacionats amb les estacions 

i els temes de medi.
• Treballarem un pintor: en Dalí.



CONEIXEMENT DEL MEDI
Els temes d’aquesta àrea sòn l’eix TRANSVERSAL per treballar la 
majoria dels continguts de les altres àres

Treballem de manera INTERDISCIPLINAR

Partim dels coneixements previs dels alumnes i de l’entorn més 
proper.

Treballarem projectes i centres d’interès fent participar a les 
famílies

PROJECTE INDIVIDUAL
Realització d’un projecte individual des de casa que hauran 

d’elaborar, exposar oralment i responent preguntes plantejades 

pels companys.



L’ASSEMBLEA

Un espai molt important que ens permet treballar:

EDUCACIÓ EN VALORS

Valors i normes: parlem, opinem, 

consensuem, escoltem, respectem 

les opinions dels altres i resolem 

conflictes 



SORTIDES I ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES

• 1r trimestre: 
✓ La Verema (Sant Martí Sarroca) → 27 de setembre
✓ Taller de paper reciclat (escola) → desembre /gener
✓ Platja → hivern (a concretar)

• 2n trimestre: 
✓ El Cim de les Àligues (Sant Feliu de Codines) →4 de març
✓ Taller musical → segon trimestre (a oncretar)

• 3r trimestre:
✓ Jornades Esportives → 3, 4, 5 d’abil
✓ Taller a l’escola i Estany de l’Olla del Rei: 

La natura misteriosa del teu barri → Primavera (a concretar)
✓ Platja → Juny (a concretar)

Visita al Castell → al 2020 (a concretar)

COLÒNIES (15, 16 i 17 d’abril) Mas de les Coromines a Campdevànol.

Es recomana portar el xandall del centre, si el tenen, 
o dur SAMARRETA VERMELLA a les sortides.



● ATENCIÓ  A  LES  FAMÍLIES
✓Dilluns de 12:30 a 13:30h

BON CURS!


