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NOTIFICACIONS 

 

 

 

 

Puntualitat 

Demanem puntualitat al matí. L’hora d’entrada és a les 8.45h. Els infants pugen 

directament a la classe. La sortida és a les 17.00h de la tarda i s’esperen al pati de la 

morera entrant per Via Augusta. 

 

Indumentària 

La roba que els nens i nenes porten a escola ha d'estar marcada amb el nom. Els jerseis 

i les bates han de dur veta per poder-los deixar al penjador. La roba ha de ser còmoda i 

adequada a l’activitat i al context escolar. 

 

Material escolar 

És important que els nens i nenes siguin responsables del material que utilitzen. Cal fer-

ne un bon ús.  

Tot aquell material malmès s’ha de portar de nou. 

 

Equip d’educació física i psicomotricitat 

Han de dur l'equip d'educació física els dilluns (pantalons blaus, samarreta, mitjons blancs 

i vambes blanques sense cordons, tot marcat i dins una bossa de roba). Se l'enduran per 

rentar cada setmana. Cal que portin uns mitjons antilliscants per psicomotricitat dins 

d’una bossa petita de roba.  

Tant el dia de psicomotricitat com el d'educació física, cal que portin roba còmoda 

(xandall, sabates fàcils de cordar) 

    2n A: dilluns i dimecres 

    2n B: dimarts i divendres 

 

Sants i aniversaris 

A les classes tenim en compte el dia de l'aniversari dels alumnes. Tots els companys i 

companyes participen de la celebració. Si ho desitgen poden portar galetes, magdalenes o 

el que creguin convenient i que sigui fàcil de repartir. 

 

Salut 

Quan un nen o nena està malalt i s’ha de quedar a casa cal que ho notifiquin a l’escola. Si 

l’alumne té algun tipus d’al·lèrgia ho comunicaran per escrit a la tutora. 

 

Règim 

Si un alumne ha de fer règim, cal que ho comuniquin mitjançant una targeta escrita que 

es lliurarà a recepció, al matí. 

 

  

Us demanem que participeu activament a les propostes de l’escola a fi de poder donar 
l’educació integral als vostres fills i filles. Per aconseguir un ambient de convivència, on 
es faciliti el treball, l’adquisició d’actituds, hàbits, habilitats i transmissió de valors convé 
una disciplina. 



 

Medicaments 

Preguem que, en la mesura que sigui possible, els medicaments siguin administrats a 

casa per les famílies. En cas que hagi de prendre algun medicament imprescindible, cal 

que escriguin ben clar a la capsa: el nom de l’infant, la dosi i l’hora de prendre’l. També 

cal adjuntar la recepta del metge. 

 

Accidents 

Si un alumne pren mal durant l’horari escolar i cal que vagi a la clínica, avisarem les 

famílies perquè se n’assabentin i l’acompanyin. Si no podem connectar amb la família ho 

farà l’escola. 

Cal actualitzar els telèfons que ens permetin localitzar-los. 

 

Esmorzar  

És important que els nens i nenes esmorzin a casa. Han de portar una mica d’esmorzar 

per prendre a l’hora d’esbarjo en un embolcall reutilitzable i marcat.  

Des de l’escola es vol promoure el consum de fruita. És per això que un dia a la setmana 

els nens i nenes hauran de portar fruita per esmorzar. 

 

Comunicació  família-tutor 

Si han de fer-nos un avís, cal donar-lo per escrit a l’alumne. Si un infant ha de sortir de 

l'escola dins de l'horari escolar, cal que ho comuniquin per escrit, especificant qui el 

vindrà a recollir. 

 

Entrevistes 

Considerem que és bo fer una entrevista amb la tutora al llarg del curs. Ho demanaran a 

través de recepció. 

• 2n A: Dilluns a les 9.45h  •   2n B: Dijous a les 12.00h  

                                        

Informes 

Cada trimestre es dóna un informe escrit del desenvolupament del vostre fill o filla. 

Aquests informes són fruit de l'observació sistemàtica i contínua que es realitza al llarg del 

curs. Els alumnes hauran de retornar a l’escola la butlleta adjunta signada.  

 

Excursions i sortides 

Vénen motivades per l'estudi de les diferents matèries i en complementen la programació.   

Cal portar roba adequada, calçat còmode i una motxilla o cartera amb l’esmorzar, el dinar 

i una cantimplora amb aigua. 

 

  



 

Excursions i sortides previstes pel curs 2019-2020: 

 Hostalets de Balenyà. Jornada de convivència. 

 Per determinar. Els cultius de secà 

 Mercat de Galvany.  Els cultius de regadiu 

 Mas Casablanca. Els animals de granja 

 Can Ramió de Fogars de la Selva (3 dies de convivències) 

 Parc de bombers de Vall d’Hebron. El paisatge urbà 

 Port de Barcelona i Montjuïc. El paisatge urbà 
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ÀREES CURRICULARS 

PROFESSORS I PROFESSORES 

2n A 2n B 

Llengua catalana  * Esther Blanco Anna Alcázar 

Llengua castellana Patrícia Torné Patrícia Torné 

1a Llengua estrangera: Anglès 
Marta Juny 

Anna Alcázar 
Marta Juny 

Anna Alcázar 

2a Llengua estrangera: Francès Marta Bayà Marta Bayà 

Matemàtiques Esther Blanco Anna Alcázar 

Informàtica Ariadna Filella, Xavier Najar Ariadna Filella, Xavier Najar 

Coneixement del medi Esther Blanco Anna Alcázar 

Tutoria i Filosofia Esther Blanco Anna Alcázar 

Cultura religiosa Esther Blanco Anna Alcázar 

Educació artística: 

                   Visual i Plàstica 

                   Música 

 
Laura Ber 

Carlos Arjona 

 
Ariadna Filella  
Carlos Arjona 

Educació Física: 

                   Psicomotricitat 

                   Educació física 

 
Francesc Puig 
Francesc Puig 

 
Francesc Puig 
Francesc Puig 

Capacitats Bàsiques Esther Blanco Maria Cornet 

* Mestres de suport Laura Ber  Maria Cornet  

 
 

 


