
BENVINGUTS !!! 



Temes de la Reunió 
1. Presentació de les/els mestres.  

 

2. Normes de funcionament de l’escola. 

 

3. Organització  de l’horari. 

 

4. Àrees. 

 

5. Procés d’Avaluació. 

 

6. Hàbits i rutines. 

 

7. Activitats i sortides. 
 

8. Espai famílies. 

 
9. Precs i preguntes. 

 





Els/les mestres que intervenen en  
els grups de segon són: 

        
        Les Tutores: 

2n A Carol Serrano 

2n B Silvia Castelló 

 
I les/els especialistes: 

Ed. Musical: Lourdes Rodon 

            Anglès: Marta Bravo 

Educació Física: Àngel Cano 

Att. a la diversitat: Núria Fargas, Elena Costilluela 

            Reforç: Cesc i Pilar           





NORMES DE FUNCIONAMENT  

DE L’ESCOLA 





• Preguem la màxima puntualitat a les 9h del matí i a 

les 15h de la tarda. 

•  Deu minuts després les portes d’entrada al 

recinte escolar estaran tancades.  

• En cap cas els alumnes podran accedir  

   a l’escola per altres portes sense  

   la justificació pertinent. 

 

        PUNTUALITAT 





ENTRADES I SORTIDES 
 

•  Els cursos de 2n entren per la porta del carrer Frederica 

Montseny 

•  Els pares poden acompanyar  

   els nens i nenes fins la porta de l’edifici d’infantil  

•  Els dies de pluja a l’entrada acompanyeu-los només fins  

    a la porta d’accés a l’edifici. A la sortida els lliurarem per la 

mateixa porta per ordre  Els pares i mares 

    haureu d’esperar davant de  la porta. 

 Els alumnes NO poden portar paraigua a l’escola. 

 





FALTES D’ASSISTÈNCIA I MEDICAMENTS 

En cas de preveure una falta d’assistència llarga cal avisar a 

l’escola, a la tutora a través de l’agenda. 

A l’escola no s’administraran medicaments.  

Si fos imprescindible, cal portar: 

 1. Instruccions precises per escrit i prou clares  del metge que tracta 

l’alumne/alumna. 

 2. Un escrit pel pare o mare, o tutors legals  que autoritzi al   

    personal del centre que s’administri al seu fill/a la medicació prescrita sempre que 

sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. 

 





NO es podrà venir a l’escola si el nen o nena té: 

 

• Febre 

• Conjuntivitis 

• Polls o llèmenes 

 

 

 

 

 



2nB 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9h a 10h 
 

Matemàtiques 
Català 

(tex escrit) 
Català 

 

Matemàtiques/ 
TAC 

Matemàtiques 

10h a 11h 
 

Ed. Física Matemàtiques Medi  Música Castellà 

11h-
11’30h P          A          T          I 

11’30h a 
12’30h 

 

English 
Castellà 

 

Matemàtiques 
 

Ed. Física Català 

12’30h a 
13’45h D          I         N         A          R 

15h a 
15’45h 

 

Medi 

Medi 

English 
 

Tallers 

Ed. en Valors 

15’45h a 
16’30h Català 

HORARI 2n B 



HORARI 2on A 
2nA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9h a 10h Matemàtiques 
Català  

Text Escrit 
Català Música Matemàtiques 

10h a 11h Anglès Matemàtiques Ed. Física Matemàtiques/Tac Castellà 

11h-11’30h P          A          T          I 

11’30h a 
12’30h 

Ed. Física Castellà  
Matemàtiques 

Català Medi  

12’30h a 
13’45h 

D          I         N         A          R 

15h a 15’45h  
Medi 

 
 Medi  

Català  
Tallers 

Ed. en Valors 

15’45ha 
16.30 

Anglès 



ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

EXPRESSIÓ  ESCRITA 
-Escriure diferents 
tipus de text. 
-Expressió lliure. 
-Aplicació de normes 
d’ortografia i recursos. 
-Planificar, escriure i 
revisar l’escrit. 
  

COMPRENSIÓ  LECTORA 
-Fluïdesa lectora 
-Estratègies de comprensió. 
-Cerca d’informació. 

COMUNICACIÓ   ORAL 
-Expressió 

-Comprensió 
-Interacció 

LITERÀRIA 
Introducció al món 

literari i al gust per la 
lectura. 

PLURILINGÜE I 
INTERCULTURAL 
Conèixer i valorar 

la diversitat 
lingüística 

 



ORIENTACIONS PER A LA LECTURA 

  Lectura com una activitat lúdica. 

 Lectura diària. 

 Respectar la tria del llibre.  

 Lectura d’imatges. 

 Lectura en veu alta per part de l’adult. 

 Acompanyament lector. 

 Gaudim llegint. 

 
 
 



ÀMBIT MATEMÀTIC 

NUMERACIÓ 
Comptar , llegir i 
escriure fins al                
999 

OPERACIONS 
-Sumes i restes 
portant-ne fins 
a tres xifres. 

- Multiplicacions      
sense portar. 

GEOMETRIA 
Els cossos 
geomètrics 
relacionats  amb 
l’entorn. 

MESURA 
Monedes,  litre 
centímetre,  quilo 
calendari , hores 

PROBLEMES 
De dues 
operacions , 
     + i - 

CÀLCUL 
Augmentar la 

rapidesa  i 
precisió al 

càlcul mental. 



ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI 



PROJECTES INTERDISCIPLINARIS 

Ho treballarem des de 
totes les àrees. 

Decidirem, 
investigarem, 

experimentarem… 

Necessitarem la 
vostra ajuda! 



ANGLÈS 
Aprenentatge de llenguatge bàsic: salutacions, presentació d’un mateix; parts 

d’una casa, animals, roba, hàbits i rutines, temps de lleure i hobbies, salut i malaltia, 

parts de la ciutat, indicar direccions, halloween, christmas, carnival... 

Es continuarà treballant l’ ús d’estructures simples i instruccions a l’aula.  

 



Cançons, rimes, jocs, ús d’imatges i 
representacions conjuntes. 
  
Ús del llibre digital. 
 
Biblioteca a l’aula. 
 
Lectura de contes. 
 
 

 



ÀMBIT ARTÍSTIC: MÚSICA I PLÀSTICA 

Cantem 

Ballem  

Escoltem 

Toquem instruments de percussió 

Ens apropem una mica més al llenguatge musical. 

Fem petites creacions. 

Participem d’activitats culturals: concerts, festes, sortides i  tallers a l’aula... 

Tallers plàstics:- Taller d’expressió corporal.                         

                   - Taller de pintura: Picasso. 

                                 - Taller d’experimentació artística. 



ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA 

L’Educació física es fa dues sessions setmanals: 

 

Cal portar:  

 xandall i vambes 

 samarreta de recanvi 

 necesser amb una pinta, sabó i tovalloleta 

    petita. 

 

 



PROCÉS D’AVALUACIÓ 

 Avaluació inicial.  

 Avaluació continua. 

Autoavaluació 

Coavaluació 

Informe trimestral. 

 

QUALIFICACIONS 

 

AE: Assoliment Excel.lent 

AN: Assoliment Notable 

AS: Assoliment Satisfactori 

NA: No assolit 



HÀBITS I RUTINES 







Tenim hàbits i responsabilitats 



Amor 

Drets 

Seguretat i 
Confiança 

Normes i 
límits 

 Valors i 
Esforç 

Autònoms 
Feliços 

Responsables 

Hi ha dues coses que hem de donar als nostres nens/es; arrels 
i ales. 





L’agenda és el vehicle de comunicació amb les famílies i on 

s’apuntaran els deures i notificacions. 
 

 

 

 

 

Agrairem que ens notifiqueu qualsevol canvi d’adreça, telèfon, etc... per tal de tenir actualitzada la 

fitxa personal de l’alumne/alumna. 

L’AGENDA 





Cada DIJOUS ens emportarem el quadernet: 

- Set i mig. 

 

 

 

- Feines per acabar. 

 

 

La carpeta dels deures 

Els retornarem a l’escola els DIMARTS 





L’ESMORZAR 





A 2n celebrarem els aniversaris l’últim dimarts de cada mes.  

Us avisarem amb antelació. 

Si voleu podeu portar: 

- Sucs individuals  

- Galetes o similars   

- Tovallons 

Recordeu que no es poden portar aliments elaborats a casa. 

ANIVERSARIS 



ACTIVITATS I SORTIDES 
Recordem la importància de participar a les diferents activitats i sortides 

programades  ja que són un complement dels continguts treballats a l’aula. 

 

 El comprovant del pagament l’haureu de lliurar a la tutora.  

 

 L’autorització de les sortides es donarà en una única signatura per a 

totes les excursions del curs. 

 El pagament de les sortides es farà en un únic pagament mitjançant el 

caixer automàtic i amb tarja de qualsevol entitat bancària. 



Les que es faran aquest curs seran: 

1r Trimestre: 

- La Verema ( “Sant Martí Sarroca”): 9 d'octubre (tot el dia) 

- Festival de Pallassos (Cornellà): 16 d'octubre (matí) 

-Solistes a l'aula (percurssió): 13 de novembre 

- Concert d’Hivern (Activitat al centre) 

- Firajoc Cornellà: 20 de desembre 

   

 

 

 



2n Trimestre: 

 -Ens endinsem a la biblioteca: Biblioteca “Marta Mata” Cornellà: 8 de 

gener (matí) 

 -Fàbrica Danone (Parets del Vallès) 19 de febrer (matí) 

 -Taller Ciència divertida “El cos, quina màquina”: A l'aula, 5 de febrer 

 - Teatre Patronat: “El secret del Pirata”: Al març, pendent de confirmar 

 - Els músics de Bremen (Gran Teatre del Liceu, Barcelona): 11 d'abril 

(matí) 

-Educació per la mobilitat segura: pendent de confirmar 

3r Trimestre: 

 - Jocs del món: 2 de maig (matí) 

 -Colònies: 15, 16 i 17 de maig (Sant Julià de Vilatorta) 

 





COLÒNIES 

 



ESPAI FAMÍLIES 





Qualsevol tema que us preocupi del vostre fill o filla, primer sempre el tractareu 

amb la tutora . 

 

DIJOUS de 12:30h a 13:30 h.  

 

Recomanem concertar cita prèvia i avisar en cas que no es pugui assistir a una reunió concertada. 

 

Els tutors us vindrem a buscar al banc de davant de direcció. 





Delegats/des  de 2n A: 
. 
. 
 
Delegats/des  de 2n B: 
. 
. 
 
 
 



MOLTES  

GRÀCIES  PER 

LA VOSTRA  

ATENCIÓ!! 


