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Qui som i com ens podeu trobar?

+ Tutoria 2n A: Isabel Flaquer
+ Tutoria 2n B: Jordi Pla

+ Tutors individuals:
+ Isabel Flaquer – flaqueri@escola-arrels.cat
+ Jordi Pla – plaj@escola-arrels.cat
+ Marina Santos – santosm@escola-arrels.cat

mailto:flaqueri@escola-arrels.cat
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Horari d’entrevistes

Isabel Flaquer Jordi Pla Marina Santos

Dimarts
15-16h

Dimarts
8-9h

Dimarts
16-17h



Mesures COVID-19

+ Entrades i sortides esglaonades

+ Mesura de temperatura i aplicació de gel

+ Grups de convivència

+ Distàncies de seguretat

+ Redistribució dels espais d’esbarjo

+ Aforament limitat pels lavabos



Informacions acadèmiques

+ 4 hores d’anglès (3X2)

+ 4 hores de matemàtiques (3X2)

+ Chromebooks & llibres digitals

+ Projecte lectura 30 minuts



PLA D’IMPULS A LA LECTURA (ILEC)

+ OBJECTIUS
+ La millora de l’èxit escolar potenciant la lectura sistemàtica per 

augmentar la competència comunicativa lingüística i el 
desenvolupament de l’hàbit lector.

+ EINES
+ Lectura diària integrada a l’horari escolar.

+ “Legiland”: plataforma digital que promou el gust per la lectura i 
millora la comprensió lectora.    https://www.legiland.cat/

https://www.legiland.cat/


Funcionament del curs

+ Ús de l’agenda i calendari digital de classe

+ Absències i retards

+ Comunicacions família-escola via plataforma
(app Educamos)



Projecte
Març

+ Projecte per donar a conèixer als alumnes que, des de 
l´antiguitat, hi ha hagut dones que han jugat un 
paper molt important en la història de la humanitat.

+ Característiques del projecte:

- Sensibilització envers la rellevància de la dona a la nostra societat

-Treball en grup

-Recerca d´infomació

-Exposicions en diversos suports



Pla d’acció tutorial



Pla d’acció tutorial

+ Bloc 1: l’esforç i el treball

+ Bloc 2: el bullying

+ Bloc 3: educació emocional



Pla d’acció tutorial

Actualitat: formem persones!



Reducció i gestió de residus

+ Reduir els residus d'envasos i embalatges generats en 

els esmorzars (paper d’alumini).

+ Sensibilitzar sobre el seu ús.

+ Reciclatge de paper i plàstic



EDAT DIFÍCIL: saber dir no

1. Normes fàcils d’entendre.
2. Poques i precises.
3. Justes i de conseqüències 

proporcionades.
4. Coherents i no contradictòries.
5. Raonades.
6. Consistents: s’han de pactar i 

complir.
7. Compartides.
8. Han de partir de la comunicació.
9. Flexibles i revisades.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9gTdwejGavqo-M&tbnid=vo97AtIRnZ2LAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_11498604_el-hombre-dudando.html&ei=3WU5UrHvL--N7AbJyIDAAg&psig=AFQjCNFPOG9t6YX8E1lWYSLLp3SZljfTIg&ust=1379579687743320
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9gTdwejGavqo-M&tbnid=vo97AtIRnZ2LAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_11498604_el-hombre-dudando.html&ei=3WU5UrHvL--N7AbJyIDAAg&psig=AFQjCNFPOG9t6YX8E1lWYSLLp3SZljfTIg&ust=1379579687743320



