
REUNIÓ DE PARES I MARES DE 2n.  

 MESTRES DEL CURS DE 2n: 

Tutors i àrees que imparteixen :  

2n A 2n B 2n C 

Albert Mota Àngels Cugat Imma Miró 

Català 

Matemàtiques 

Medi 

Valors 

Informàtica 

Català 

Matemàtiques 

Medi 

Valors 

 

Català 

Matemàtiques 

Medi 

Valors 

Música 

Mestres que intervenen a cada grup i matèries que imparteixen: 

2n A 2n B 2n C 

 

Adrià García Adrià García Adrià García 

Castellà 

Educació Física 

(Dimarts a la tarda) 

 

Castellà 

Educació Física 

(Dijous a la tarda) 

Informàtica 

Castellà 

Educació Física 

(Dimecres a la tarda) 

Informàtica 

 

Mª Lluïsa Uroz Mª Lluïsa Uroz Mª Lluïsa Uroz 

anglès anglès anglès 



Albert Mota Albert Mota Albert Mota 

plàstica plàstica plàstica 

 

Imma Miró 

Àngels Cugat 

Albert Mota 

Imma Miró 

Albert Mota 

Àngels Cugat 

Reforç Reforç Reforç 

 

Imma Miró Imma Miró Imma Miró 

Música Música Música 

 

CANVIS I RUTINES QUE FEM A L’ESCOLA PER PREVENIR CONTAGIS: 

 Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a la classe a les 
9h del matí i a les 3h de la tarda i abans de sortir de la classe per anar 
a altres llocs (a informàtica, a EF…) o a l’hora de sortir de l’escola. 

 Abans d’esmorzar i quan tornem del pati rentem les mans amb aigua i 
sabó. 

 Les taules estan distribuïdes de forma que hi hagi una separació entre 
elles.  



             

 

 

 

 A 2n esmorzem a la classe i després rentem les taules amb una 
esponja amb aigua i sabó.  

 Els materials de la classe i joguines no es comparteixen amb altres 
grups. Si hi ha algun material que ha de canviar de classe es 
desinfecta prèviament.  

 Cada classe té assignada una aixeta per rentar mans i un wc d’ús 
exclusiu per ells. Mitjançant el semàfor evitem que més d’un nen de la 
mateixa classe estigui al lavabo. 

 

             



 

 

 A l’escola hi ha durant tot el dia una persona que treballa netejant i 
desinfectant els espais comuns (lavabos, escales, baranes…) 

 Mentre estiguem en alerta (risc alt de contagis) alumnes i mestres 
haurem de portar la mascareta posada tot el dia, excepte en algunes 
activitats d’EF que requereixin esforç físic. 

 Al pati els grups estan separats en tres espais i tenen les seves pròpies 
joguines que no es barregen amb les de l’altre grup.  

 

 

 

 Cal vetllar per que la mascareta sigui útil per protegir-se i protegir als 
altres. Us recomanem que les mascaretes siguin homologades i 
segures, algunes necessiten filtres per que siguin efectives. 

 Eviteu les mascaretes que no s’ajusten o que no són de la seva mida. 



 Aprofitem per dir-vos que els vostres fills i filles, tot i que són petits ho 
estan fent molt bé i es mostren molt responsables amb l’ús de la 
mascareta.  

 En cas de que el vostre fill o filla no es trobi bé i tingui febre heu de 
consultar la pàgina web de l’escola on trobareu l’explicació dels passos 
que heu de seguir. (Pla d’organització del Centre 2020-2021) 

 Igualment si a l’escola detectem que té febre o pot estar malalt us 
avisarem de seguida. 

 És molt important que tingueu els telèfons actualitzats i oberts. 
Qualsevol canvi de telèfon cal comunicar-lo a la direcció del centre i  al 
tutor/a. 

 

  

HÀBITS QUE CONVÉ TREBALLAR AMB LA FAMÍLIA:   

·        Posar límits clars 

·        Caminar tranquils pel carrer 

·        Saber escoltar 

.   Aprendre a conviure amb els familiars i companys de manera respectuosa. 

 

 HÀBITS QUE TREBALLEM SEMPRE A L’ESCOLA: 

Hàbits de treball, de convivència, d’ordre, d’higiene, de medi ambient. 

 

 

 

 



ÀREES (Català, matemàtiques i medi)  

Àmbit lingüístic en llengua catalana.  

El català a l’escola l’estructurem en 4 sessions setmanals: text escrit, normes i 
ortografia, lectura i comprensió i lectura col·lectiva.  

 Expressió oral:  

o Cal vigilar que els nens i nenes quan parlen pronunciïn correctament 
tots els sons de la llengua. 

o S’han d’expressar de forma entenedora i coherent. 

o Com adults, hem de parlar amb els infants utilitzant un vocabulari ric 
i variat. 

 El text escrit:  

o Treballarem textos diferents amb la seva estructura: vivències, notes, 
descripcions, contes...  

o  Hi haurà un dictat preparat cada 15 dies aproximadament de la 
norma ortogràfica treballada.  

o També farem dictats no preparats sobre normes estudiades. 

o Tant en dictats com en l’expressió escrita (textos) només corregim 
l’ortografia natural, les normes treballades i les paraules per 
recordar. 

 Lectura: (A 2n ja no portaran diàriament el llibre de lectura a casa). 

Treballarem la lectura de les següents maneres:  

o Practicant la lectura col·lectiva (llegim el mateix conte entre tots),  

o Escoltant el mestre quan  llegeix davant de tots els nens i nenes (lectura 
model). 

o Mitjançant activitats de lectura i comprensió. 

o Farem el préstec de llibres: cada divendres portaran a casa un conte de 
l’escola per llegir-lo durant la setmana. El divendres següent el canviarem 
per un altre. A casa cal que us assegureu de que el llegeixen i de que els 
divendres no oblidin retornar-lo. 



 

A casa és important que trobeu moments de lectura conjunta (que us vegin 
llegir).  

Quan els vostres fills llegeixin en veu alta, vigileu que entonin bé, pronunciïn bé 
les neutres i àtones, i que no diguin les lletres mudes. Han de llegir  tal com 
parlem.  

 

Àmbit matemàtic:  

Treballem amb la metodologia d’Innovamat, basada en la manipulació i el 
raonament matemàtic. 

Durant el curs els vostres fills i filles treballen simultàniament amb dos llibres: el 
quadern de “Laboratori de nombres” on es treballa tot el que fa referència a la 
numeració i càlcul i el llibre “Aventures” on es treballa, la geometria, probabilitat, 
mesura, patrons i seriacions… 

Hi ha sessions on la manipulació i el raonament són tan rics que deixem 
inacabada la part corresponent del quadernet, sense que això suposi cap 
problema ja que s’ha fet prèviament el treball a classe. 

Una sessió per setmana a l’escola treballem amb la plataforma bmath 
mitjançant les tauletes. 

Vosaltres, des de casa també podeu ajudar assegurant-vos que els vostres fills 
saben comptar d’un en un fins el 100, o més. Cal vigilar molt que comptin bé 
entre el 10 i el 20, ja que aquesta és una seqüència on sovint hi ha errades. 
També és molt important que aprenguin a comptar de 10 en 10, de 5 en 5, de 2 
en 2 (endavant i endarrere). Això els donarà molta seguretat i agilitat quan hagin 
de fer càlculs mentals. 

 

Àmbit del coneixement del medi natural, social i cultural 

Treballem tres temes al llarg del curs: el barri de l’escola, els animals vertebrats 
i les plantes. 

Donem molta  importància al treball en equip. 

Si demanem portar material, aquest ha de ser adequat a l’edat, i els nens i 
nenes han de saber explicar què han portat . 



RACONS: 

Aquest curs per la impossibilitat de fer ambients barrejant alumnes de les 
diferents classes, farem racons una hora a la setmana. Els racons 
consisteixen en fer activitats de diferents àrees organitzades per taules que 
van canviant cada setmana.   

 

  

   INFORMACIONS DEL CICLE: 

 Aquest curs no es farà l’ESCOLTA’M a l’aula petita per raons de 
seguretat. Hi haurà però espais de tutoria dins la classe on poder parlar 
amb els vostres fills i filles de qualsevol tema amb tranquil·litat. 

 Els dies de pluja són dies complicats i haureu de tenir paciència. La 
sortida dels dies de pluja serà pel lloc on sortim habitualment. Si plou a 
l’hora d’entrar, com que a la fila ens hem d’esperar a fora assegureu-
vos que porten paraigües i impermeable o cangur. 

  Cal portar les jaquetes, la bata i el xandall de l’escola marcat amb el 
nom i amb veta llarga per poder-los penjar.  

 Continuem treballant els valors i els hàbits que suposa ser Escola 
Verda i compromesos amb el medi ambient, per tant l’esmorzar cal 
portar-lo en una carmanyola o “boc & roll”... Intenteu que els berenars 
també els portin en un envàs ecològic. 

 Continuarem animant-los i valorant  que tots els divendres portin fruita 
per esmorzar. 



 S’han de justificar les faltes d’assistència i retards per escrit amb una 
nota dels pares o enviant un correu al tutor/a. No cal telefonar a 
l’escola per justificar les absències. Aviseu de seguida en cas de PCR 
positiu. 

 Recordeu que els aniversaris no se celebren a classe, procureu 
celebrar els aniversaris de forma responsable. Potser aquest any 
haureu de repensar-los d’una altra manera. 

   Es demana puntualitat a les entrades i sortides. 

 Per normativa els nens han de ser lliurats, a l’hora de la sortida, als 
pares que en tenen atribuïda la guarda i custòdia o a les persones que 
en tinguin l’encàrrec amb autorització (avis, cangurs, germans, tiets.. 
etc). En el cas de què no pugui venir la persona habitual, heu 
d’autoritzar a la persona que vingui a buscar el vostre fill/a amb 
l’autorització que trobareu a la pàgina web de l’escola. 

 Cal retornar la carpeta viatgera a l’escola cada dia. 

 Les feines que facin a casa (sigui per malaltia o per lentitud), cal que 
estiguin supervisades pels pares. Cal retornar-les al cap de pocs dies. 

 En cas excepcional, si porten medicaments, cal adjuntar la recepta 
del metge especificant la dosi, l’horari i durada del tractament; ha 
d’anar acompanyada també de l’autorització dels pares (amb el núm. 
de DNI), als mestres.  

  Cal que sempre tinguin una capsa de mocadors de paper d’ús personal 
a l’escola. 

 Controleu sovint el cap dels vostres fills per evitar contagis de polls. En 
cas de que tinguin polls han d’estar a casa fins que els feu el 
tractament. (Procureu que vinguin amb els cabells recollits). I avisar la 
mestra.  

 En cas d’accident a l’escola procedirem de la següent manera: 

o   Si la ferida és lleu els curem a l’escola. 

o  Si l’accident té importància farem la primera cura a l’escola i 

després avisarem la família per què porteu el vostre fill al metge. 

o   Si cal se’l  traslladarà directament al centre sanitari. 

 Aquest curs no podrem tenir tant contacte directe amb les famílies, 
però ens comunicarem per correu electrònic. És important que el mireu 
cada dia. Si vosaltres ens heu de comunicar alguna cosa als mestres 
penseu que durant el matí no podrem estar pendents del correu. Si hi 



ha alguna cosa important cal que truqueu a l’escola per què ens arribi 
la informació. 

 

ENTREVISTES 

Aquest curs les entrevistes seran telemàtiques. Us enviarem l’adreça on us 
haureu de connectar el dia i l’hora acordats. Les entrevistes es faran 
preferentment els dimarts o divendres a les 12:30. 

Aviseu amb temps en el cas de què no us pugueu connectar. 

Es lliuraran 3 informes de notes durant el curs.  

SORTIDES, ACTIVITATS i COLÒNIES 

En aquests moments,  per seguretat s’han anul·lat les activitats fora de 
l’escola. Si millora es reprendran les sortides i colònies. 

POSSIBLES CONFINAMENTS DOMICILIARIS: 

En cas de que al grup classe hi hagués algun alumne amb PCR positiu, el 
grup quedaria confinat a casa. En aquest cas els mestres treballarem des de 
casa i proposarem activitats perquè els vostres fills puguin seguir treballant i 
no s’endarrereixin en els aprenentatges escolars.  

Per aquest motiu seria convenient que tingueu a casa algun dispositiu que us 
permeti connectar-vos de forma telemàtica. Si algú té dificultats en aquest 
aspecte cal comunicar-ho al tutor/a. 

 

 

Gràcies per la vostra atenció. Us desitgem que passeu un bon curs.  


