
REUNIÓ TUTORIA
C U R S  2 0 2 2 - 2 0 2 3

INSTITUT ELS ROURES



INSTITUT ELS ROURES

CONTACTE

93 791 95 64

https://www.inselsroures.cat/

DIA: Dilluns
HORA:  11.45-12.45

TUTORIA INDIVIDUALITZADA:

mcucarella@inselsroures.cat



INSTITUT ELS ROURES

HORARI DEL GRUP



INSTITUT ELS ROURES

EQUIP 
DOCENT 2N



TRACTAMENT DE
LA DIVERSITAT 2N

 

-Català / Castellà / Matemàtiques/ Anglès / 
Socials en anglès

2 grups heterogenis i un grup de reforç

 -Treball per projectes (FiQ/Tecno)
Grups de treball cooperatiu

 -Tutor/a d'aula i orientadora
Seguiment individualitzat



TPV: QUOTA ANUAL
En cas de necessitat, podeu contactar amb l'Ajuntament
per sol·licitar beques i ajuts que us permetin assumir el
cost de la quota, llibres, etc... 

Es poden realitzar pagaments parcials. Des del centre
intentem adaptar-nos a les necessitats de cada família.

En cas de no pagar la quota, l'alumne no podrà assistir a
les sortides.

Per poder assistir a les sortides extra-curriculars cal
haver liquidat la totalitat de la quota anual.

Per qualsevol dubte, contacteu amb la secretaria del
centre

 



INSTITUT ELS ROURES

SORTIDES 2N

Crèdit de síntesi

Curriculars (incloses en la quota anual)

-Planta de tractament de residus
-Girona Medieval

-Colònies a Les Guilleries (Crèdit síntesi
“Ancient Civilizations” en anglès)
-Dates: del 14 al 16 de juny
-Preu aproximat: 205€

Altres
-Esquiada: 2-3 de febrer
-Miniweek: del 20 al 24 de març



Des del centre eduquem per la salut, i per això és vital
mantenir una alimentació sana i equilibrada. 
Durant l’esmorzar a l'aula vetllarem per explicar la
importància d’un esmorzar saludable. 
L'alumnat de 3r realitzarà un projecte sobre alimentació
saludable, Us animem a provar els esmorzars que ens
proposaran.

Esmorzar saludable 

CUIDEM-NOS!

Fruites, verdures i
productes integrals

Productes processats,
ensucrats, amb greixos
saturats, begudes
energètiques



Des del centre eduquem per la sostenibilitat i la cura al medi
ambient. Per això és imprescindible NO utilitzar embolcalls
d'un sòl ús. 
Durant l’esmorzar a l'aula vetllarem per explicar:

La importància de reduir els residus i separar-los
correctament.
La importància de consumir productes de proximitat i de
temporada.

Esmorzar sostenible 
CUIDEM-LO!

Boc and Roll, tupper,
ampolles
reutilitzables

Paper de plata i ampolles 
d'un sol ús



CUIDEM L'HORT I
EL JARDÍ

Aquest curs, des de les diferents tutories
i de manera rotativa, dins el marc dels
Objectius de Desenvolupament
Sostenible, tots els alumnes del centre
participaran de la cura i manteniment de
l'hort i el jardí.



INFORMACIONS
D'EDUCACIÓ FÍSICA

Equipació

Dutxes

Cal portar roba i calçat esportiu adequat
És un dels criteris d'avaluació de la matèria que
estableix el currículum

Cal dutxar-se després de la classe
És un dels criteris d'avaluació de la matèria
que estableix el currículum



RECOMANACIONS EN
L'ÚS DELS DISPOSITIUS

Font: https://internetsegura.cat/wp-
content/uploads/2022/05/LesTecnologi
esDigitalsInfanciaAdolecenciaJoventut

-.pdf 



RECOMANACIONS
EN L'ÚS DELS
DISPOSITIUS

 Per a més informació: 
https://xtec.gencat.cat/ca/recurso
s/tecinformacio/internet_segura



RECOMANACIONS
EN L'ÚS DELS
DISPOSITIUS



SIGNES D'ALERTA
EN L'ÚS DELS
DISPOSITIUS
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GRÀCIES!


