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REUNIÓ D’INICI DE CURS 2n 

CURS 2019 – 2020 

 

1. EQUIP DOCENT 

- Tutora de 2n: Elena Carreras 

- Mestra de reforç: Elena Carreras, Olaya Gálvez i Ana Palomo. 

- Mestra d’anglès: Marina Figueroa. 

- Mestre de música: Marta López. 

- Mestre d’educació especial: Sandra Robledo.   

- Mestre d’educació física: Raül Salmerón . 

- Monitora menjador: Elena Lozano. 

 

 

DIES DE TUTORIA (cal concertar cita prèvia) 

2n: Dilluns de 12:30 a 13:30 hores. 

 

 

Especialistes externs al centre:  

-Psicopedagoga de l’EAP [Equip d’Assessorament Psicopedagògic]:Teresa  

 Escrigas. 

-Logopeda (CREDAV): Anna M. Ferrer. 

-Fisioterapeuta: Elena Castrillo 

 

2. NORMES DEL CENTRE 

1. Puntualitat: És molt important arribar puntuals a l’escola. Recordeu que l’hora 

d’entrada és a les 9.00 i hi ha 10 minuts de marge per anar entrant. L'hora de 

sortida és a les 12:30 al migdia i a les 16.30h a la tarda. A les hores de sortida, tant 

al mig dia com a la tarda, els nens i nenes es recolliran al pati.  Agrairíem la vostra 

puntualitat. 

2. Aquest curs els nois i noies de segon ja poden entrar sols en la mesura del 

possible per afavorir tant la fluïdesa a l’entrada del mòdul com la progressiva 
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autonomia dels alumnes. Tot i això si ens heu de comunicar qualsevol aspecte que 

considereu important podeu entrar puntualment per parlar amb nosaltres. 

3. Medicaments: sempre amb autorització signada i recepta del metge. Recordar que 

heu d’autoritzar, mitjançant full d’autorització, al mestre o la mestra que li 

subministrarà. 

4. Polls: Els nens i nenes amb polls han d’evitar venir a l’escola fins que no s’hagin 

eradicat. 

5. Roba: marcada amb el nom i amb beta (15 cm). 

6. Esmorzar: a segon, els nens i nenes continuen esmorzant al pati. Recomanem 

seguir portant una carmanyola. No es poden portar sucs ni làctics. És important fer 

l’esmorzar principal a casa i només un piscolabis a l’escola. 

7. Us recordem que els divendres seguim fent el dia de la fruita. 

8. Educació Física: Xandall, sabatilles esportives i una samarreta de recanvi.  

9. Aniversari: Recordeu que els aniversaris ja no es celebren amb esmorzar a la 

classe, ja que esmorzen al pati. A la classe, entre tots, farem un petit detall que 

donarem a qui faci anys. 

10. Les invitacions de festes de fora de l’escola si són a nivell individual, s’han de donar 

fora del recinte escolar. 

11. Malalties: Si  per qualsevol motiu imprevist l’infant no pot assistir a l’escola, és 

indispensable trucar per  telèfon comunicant l’absència i portar document justificatiu 

(en casos de visites al metge). 

 

3. ORGANITZACIÓ D’AULA. HORARI I ESPAIS. 

- Rotllana/bon dia. 

- Projecte. 

- Esmorzar i pati. 

- Anglès. 

- Lectura.                                          

- Assemblea. 

- Càlcul mental. 

- Educació Física. 

- Música. 

- Espais d’investigació. 

- Espai de comunicació. 

- Relaxació. 
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Doblaments i desdoblaments  

Es continuaran realitzant doblaments i desdoblaments setmanals, per tal d’afavorir 

l’atenció individualitzada de l’aprenentatge dels infants. 

La música, l’Ed. Física i l’Anglès, es realitzaran cadascun amb el/la mestra especialista. 

Les TAC es seguiran treballant de forma globalitzada i contextualitzada amb les activitats 

que es realitzin dins l’aula.  

 

4. ASPECTES PER AFAVORIR L’EVOLUCIÓ DELS INFANTS. Com els apliquem a 

l’aula? Com treballem? Metodologia. 

Aquest curs seguiran treballant per projectes i espais.  

Primer es treballarà el projecte del nom de la classe, com cada curs; al llarg del segon 

trimestre, el projecte lliure; i després, l’eix temàtic. A 2n l’eix és Els éssers vius, des d'on 

partirem de l'espai més gran i abstracte i seguirem treballant aspectes més concrets i 

propers als infants, fins arribar al nostre planeta: LA TERRA; incidint així en la natura, les 

persones i els animals. 

Una tarda es treballarà a partir d’espais d’ investigació definits per l’equip de mestres. Els 

infants aniran rotant per tal de poder fer-los tots i es barrejaran amb els alumnes de 1r. 

- TASQUES CASA-ESCOLA 

Al igual que a 1r, una vegada per setmana, s’emportaran dins la carpeta una feina a fer. 

Els alumnes tindran una setmana per fer les tasques encomanades i presentar-les a 

l’escola.  

L’objectiu segueix sent que agafin l’hàbit i la responsabilitat d’organitzar-se en les pròpies 

tasques. 

És molt important que a casa tinguin el seu propi espai i que es pacti amb ells/es per 

decidir en quins moments faran aquestes tasques. 

Els infants tindran un carnet de préstec de la biblioteca d'aula, el qual els permetrà endur-

se qualsevol llibre o conte que els interessi. 

 

 

5. DOCUMENTACIÓ, INFORMES I ENTREVISTES 

Al llarg del curs escolar, es lliuraran tres informes a les famílies, coincidint amb les 

vacances escolars. 

De la mateixa manera, les feines que realitzin els nens i nenes a banda dels projectes i 

que es van guardant al seu arxivador, es donaran a finals de curs. 
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A mida que els projectes van finalitzant  i segons el format en el qual s’han anat recollint 

els aprenentatges (dossier, presentacions TIC, exposicions orals...) s’entregaran en 

finalitzar-los. 

Al finalitzar el curs de 2n, es lliuraran les notes quantitatives corresponents al 1r cicle 

d'educació primària. 

 

Les tutores convocaran a les famílies per fer, com a mínim, una entrevista durant el curs 

escolar. 

 

6. SORTIDES I EXCURSIONS 

 

 

També es realitzaran (pendents de confirmació) les sortides i activitats emmarcades dins 

la Programació Estable organitzada per l’Ajuntament de Santa Perpètua. 

 Astronomia divertida: Viatjant pels planetes. 

 Biblioteca. 

 Les plantes màgiques. 

 Polls. 

 Reciclem residus. 

 

7. FESTES, SETMANA DE LA CREATIVITAT, VOLUNTARIS PER ACTIVITATS I 

EXCURSIONS. 

A l’escola celebrarem les festes tradicionals catalanes. Com cada any ens caldrà la 

vostra col·laboració en aquelles celebracions i activitats on la vostra participació sigui 

imprescindible, però qualsevol col·laboració que vulgueu fer-nos sempre serà 

benvinguda. 

 

8. OBJECTIU GENERAL D’ESCOLA 

Enguany l’objectiu de l’escola és LA NIT. A partir d’aquest tema es triarà el nom de 

les classes i es faran diferents activitats al llarg de tot el curs.  

 

DIA LLOC HORARI 

PENDENT PROJECTE LLIURE Tot el dia. 

6-2-2020 TEATRE: Orbital.  (Sabadell) Matí. 

21-5-2020 MONTSENY   El curs alt de la Tordera. Tot el dia. 
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9. PARTICIPACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA 

o Comunicació directa amb el tutor (qualsevol dubte, incidència, proposta,...). 

o WEB. 

o Aplicació TokApp School. 

o AMPA. 

o Participació al Consell Escolar. 

 

Davant de qualsevol dubte o pregunta, parleu amb les tutor/es que estaran 

encantades de respondre-us. Moltes gràcies! 

 


