
REUNIÓ DE FAMÍLIES

Dijous 15 d’octubre

SEGON DE PRIMÀRIA

ESCOLA ARTUR MARTORELL

CURS 2015-2016



LA REUNIÓ

1. Presentació

2. Professorat del curs

3. Objectius del curs

4. Pla de treball4. Pla de treball

5. Informacions pràctiques

6. Torn obert de paraules

7. Representació AMPA
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PROFESSORAT DEL CURS
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OBJECTIUS GENERALS

-Adquirir una bona organització personal i a l’aula 
per millorar la seva autonomia

- Aprendre a ser responsables

- Fomentar una actitud de respecte

4



OBJECTIU ESPECIFIC DE SEGON

Assolir els continguts i les competències 
corresponents al curs

-- LLENGUA CATALANA
- La lectoescriptura ha d’estar completament assolida com a 

eina futura amb una bona comprensió dels textos.

- MATEMÀTIQUES
- Saber comptar de forma ordenada i amb noció de quantitat 

fins el 999.
- Saber fer sumes i restes senzilles i portant-ne.
- Potenciar el càlcul mental.
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MECÀNICA DE LA RESTA
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6



PLA DE TREBALL

Treball per projectes i treball sistemàtic
Racons
Grups de desdoblament
Agrupaments intercicle
LecturaLectura
Tallers 
Càrrecs
Resolució de conflictes
Incidències
Tutories individualitzades
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INFORMACIONS PRÀCTIQUES

- Dia d’entrevistes: Dimarts de 12:30h a 13:30h.
- Relació famílies/mestres/escola: Full d’incidències, 
de comunicacions, web escola, correu dels mestres, 
blocs. 
- Kinesiologia.
- Jaquetes i carmanyoles.- Jaquetes i carmanyoles.
- Canvis a l’àrea d’EF. 
- Dimecres esmorzem fruita. 
-Maleta viatgera (dijous).
-Portar un paquet de mocadors de paper.
- Lliurament d’informes al finalitzar cada trimestre.
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INFORMACIONS PRÀCTIQUES

-DATES  A RECORDAR:

- CONCERT DE NADAL: 21 de desembre al 
teatre Zorrilla.

- COLÒNIES: 25, 26 i 27 de maig a Bàscara 
(Alt Empordà).(Alt Empordà).

- FESTA MAJOR: 22 d’abril

- CIM D’ÀLIGUES: 27 de novembre

-Gestions a la secretaria. Evitar dimarts
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FAMÍLIES I MESTRES JUNTS!

- Cal que llegeixin diàriament a casa.

- Us demanem la vostra col·laboració per a cercar 
informacions, per a participar en activitats de l'aula. 

- Ajudem a buscar solucions als conflictes- Ajudem a buscar solucions als conflictes

- Valoreu l’esforç i el treball ben fet. Animeu-los sempre!
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Gràcies per la vostra atenció!
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