
Reunió Inici de curs 

Escola Puig d’Arques  
Cassà de la Selva

Curs 2021 - 2022 
2n de primària



MESTRES
Tutores: 

 2n A: Marta Menció 

2n B: Irene Tamayo 

Horari d’atenció a les famílies
Dimecres de 12:30 a 13:30 

* Educació Física: Gemma Carrera 
* Castellà: Tat Carreras (Matilde) 
* Plàstica: Dolors Pedraza 
* Anglès: Esther Pujol 
* Música: Irene Tamayo 

* Teatre: Tat Carreras  
* Suport fora i dins de l’aula: 

Tat Carreras, Gemma 
Carreras 

* Educació especial: Isabel Carbó



Què treballem a 2n…

* Català
 expressió oral + consciència fonològica (rimes) + teatre 

expressió escrita
comprensió lectora

Els nens i nenes de cicle inicial escriuen amb ortografia natural, excepte els dictats 
preparats i les còpies .

Lectura col·lectiva

Lectura individual a l’aulaLectura fora l’aula

Foment de l’hàbit lector

MOLT IMPORTANT: CONTINUAR AQUEST TREBALL A CASA LLEGINT UNA 
ESTONA PETITA CADA DIA I OFERINT TAMBÉ MODELS LECTORS.



Què treballem a 2n…

* Castellà
 Expressió oral

Expressió escrita
Comprensió lectora

* Matemàtiques

Numeració fins el 999. Parells/senars, dobles/meitats. La 
DESCOMPOSICIÓ sumant dels nombres fins el 20. 

Operacions (suma, resta, suma portant, i introducció de la 
resta portant, iniciació a la multiplicació) 
Càlcul i problemes mentals 
Resolució de problemes

 Altres: euros, rellotge, el calendari,  unitats de mesura, pes i 
capacitat 

Geometria bàsica



Què treballem a 2n…

* Projectes

Aventura espacial

Oficis

Alimentació

Entorn: De l’arbre al tap 



TASQUES A CASA

Hi ha llibres de lectura que tenen una part de comprensió lectora. 
Cal fer-la oral perquè són llibres del fons de l’escola (socialització).

2n A
tasca llengua

per dijous

per dillunslectura
càlcul mental

dijous

2n B
tasca llengua

per dimecres

per dillunslectura
càlcul mental

dimecres

*Expressió oral*



AGENDA
S’ha de revisar cada dia. 
Va dins de la carpeta viatgera que 
s’emporten diàriament a casa.
Si porten una nota ens ho han de venir 
a ensenyar quan arribin.

Podeu posar un clip o post-it perquè 
se’n recordin.



PISCINA
Inici: dimecres 29 de setembre 
Finalitza: dimecres 6 d’abril 

Cal portar: 

Cal portar el banyador posat de casa., portar 
roba interior de recanvi i tovallola dins la motxilla.. 



VISITES CULTURALS I SORTIDES

*1r trimestre:  

*2n trimestre: 

*3r trimestre: 

Mas Can Vandrell (Sant Martí de Buixalleu).

26/11/21  Un viatge pel cel.

7/2/21 El trencadís de cançons

Palau de la Música (Barcelona).

27/05/22  Costa Brava Parc

d’Aventura (Platja d’Aro).



ACTIVITATS ESCOLARS
*Benvinguda al cicle (berenar) 30 de setembre 

*Festa de tardor (castanyada) 29 d’octubre  

*Cantada de nadales al vestíbul entre nens/es 

*Cagar el Tió i patge 

*Dia de la Pau. 31 de gener 

*Carnestoltes i dijous gras 24 de febrer 

*Setmana cultural: 19 al 21 d’abril 

*Final de la Lliga de glosa: 22 d’abril 

*Marxa escolar. 

* Comiat cicle. 

*Festa fi de curs  



En cas de confinament 

Classroom Kit confinament 



ALTRES INFORMACIONS
•És important tenir cura del material escolar, sobretot si és de fons  
d’escola. (llibres de lectura). 

•Cal posar una veta grossa a l’anorac /abric /jaqueta per poder penjar-lo  
al penjador de la galeria. 

•Han de dur una cantimplora d’ús personal.   

•Cal portar una mascareta de recanvi a la motxilla.



ALTRES INFORMACIONS
• L’escola no es fa responsable d’ objectes, joguines o 
pilotes de casa.

• A l’escola no es poden repartir targetes d’aniversaris.

•Revisar 
Adreces de correu electrònic
Números de telèfon

Al·lèrgies



CONTACTE

irene_t@escolapuigdarques.cat

<<Un dels principals objectius de l’educació ha de ser ampliar  
les finestres per les quals veiem el món.>> 

Arnold Glasow 

marta_m@escolapuigdarques.cat




