


Tutores 

A: Esther Ortiga 

 
B: Anna Fulleda 

      1r 
A: Mireia Reig 
 
B: Glòria Valls 
 
C: Anna Campo 

      2n 



Mestres Especialistes 
EDUCACIÓ FÍSICA: Gerard Castellana 

EDUCACIÓ MUSICAL: Marta Forn 

LLENGUA ANGLESA: Anna Massafrets 

EDUCACIÓ EN VALORS/RELIGIÓ: Jordi Boladeras 

MESTRA D'E.E.: Sílvia Gangolells 

REFORÇ: Gemma Nogués  

      

EAP: Ester Pla 

      

 

EDUCADORA d’E.E.: Esther Claramunt 

                                 Patricia Sànchez 



Calendari 
escolar 

Del 13 de setembre al 22 de desembre 
 
Del 10 de gener al 8 d’abril 
 
Del 19 d’abril al 22 de juny (del 6 al 22 de juny 
jornada intensiva). 
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Teatre al Casino 1r i 
2n 
 
Museu de la sèquia 2n 
 
Parc de la  
Centre de recuperació 
de Vallcalent a Lleida 
1r 

 

SORTIDES 

Viladrau, "la 
tardor" 1r i 2n 
 
Visita a la 
Biblioteca 2n 

 

 

Colònies a La Carral 1r i 
2n 
10 i 11 de maig 
 
Teatre en anglès 1r i 2n  
 
Hípica a Sant Martí 1r i 
2n 
 
Visita als bombers 1r 
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AUTORITZACIONS ENTREGAR DINS DEL 
TERMINI ESTABLERT 



ÀREES 

 

Llengua catalana 

Llengua castellana 

Llengua anglesa 

Matemàtiques 

Coneixement del medi natural 

Coneixement del medi social 

Educació física 

Educació en valors socials i cívics 

Educació artística: visual i plàstica, música i dansa   



•Treball de: 

 - lectoescriptura. 

 - ortografia natural. 

 - expressió oral. 

 

LLENGUA 



PROJECTE INNOVAMAT 
Treball per dimensions 
 
· 2 sessions de laboratori de nombres 
· 1 sessió d’aventures 
· 1 sessió de plataforma digital 

 

MATEMÀTIQUES 



•Treballarem l’àrea de forma competencial, vivencial i  
experimental. Treballant temes propers a l’entorn del nen/a. 
 
•Els llibres són de consulta. 
 
•Al llarg del curs es treballaran diversos projectes. 
Necessitarem la vostra col·laboració. 
 
•A l’INFORME trimestral rebreu l’àrea de Coneixement del 
medi social, natural i cultural desglossat. 

 



- Música i dansa. 

 

- Visual i plàstica: 

      Es realitzaran a través         

      d’AMBIENTS.  

ED. ARTÍSTICA 



-Coneixement personal. 

-Relació amb els altres. 

-Relació amb l’entorn.  

 
 

EDUCACIÓ  

EN VALORS 



•Es realitzaran diferents activitats 
per tal de millorar la convivència, el 
respecte als altres, millorar la 
dinàmica grupal i resoldre els 
conflictes que sorgeixin en el grup. 
 
•Dinàmiques de cohesió de grup. 
 
•Canvi de càrrecs i de llocs. 
 
•Jocs. 

 

TUTORIA 



SISENA HORA 

-L’hora del conte 

-Expressió oral 

-Racons:  de llengües, 

matemàtics i artístics.  



LES ENTREVISTES: 
 
•Es convoca a través de l’AGENDA. 
•Tant els pares com els mestres poden sol·licitar fer 
una entrevista, sempre que es cregui convenient. 
 
ELS INFORMES: 
•Es donaran 3 informes al llarg del curs: 

• Nadal. 
• Setmana Santa. 
• Juny (final de curs). 

 



• Cal tenir connexió wifi i/o algun dispositiu per treballar 

des de casa. 

• Dossier de confinament. 

• Correu del domini @asegarra. 

• Tenen la contrasenya enganxada a l’agenda. 

• Google Classroom. 

•  Es farà una connexió diària. 

• L’enllaç de connexió es donarà una mica abans de l’hora 

programada. 

• Es farà una connexió a la setmana de llengua anglesa. 
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INFORMACIÓ  

PEDAGÒGICA 

EIX TEMÀTIC 

CONCURSOS 



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Entenem per diversitat el conjunt de 

característiques, capacitats i necessitats  que 

presenta cada alumne en particular. 

-Reforços de les àrees instrumentals, 
dins o fora de l’aula. 
-Racons. 
-SIEI (Suport intensiu per a 
l’escolarització inclusiva) 
 



Cada dia a l’aula: 
 
• Els alumnes fan els càrrecs per fomentar 

l’autonomia i responsabilitat (calendari, el temps, 

repartir material i llibres, missatger…). 

   Aquests càrrecs són rotatius. 

 

• 30 minuts de lectura diària. 
 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CICLE 





• Puntualitat tant en les entrades com en les sortides.  

 

• Comunicació d’absències, retards, metges o qualsevol altre per 

escrit a l’agenda. En cas de COVID o altres malalties, per telèfon.  

 

• Faltes i retards injustificats es comuniquen a l’informe trimestral. 

 

• Portar la bata obligatòriament, amb beta i nom. 

 

• No es poden portar diners, joguines, llaminadures ni aparells 

electrònics. 

RECOMANACIONS 



• Cal comunicar qualsevol canvi d’adreça i/o telèfon. 

• Revisar el cap dels nens/es quan es passa circular de polls. 

• Ús de carmanyola o altres embolcalls.  

• Dimecres dia de la fruita. 

• No es pot repartir cap invitació ni postals de Nadal.  

• Opció de canvi de l’àrea de religió i/o valors durant el mes 

de maig. 

 
 

RECOMANACIONS 



L’AFA impulsa el projecte APRÈN A NEDAR A 
L’ESCOLA conjuntament amb l’Escola i l’Ajuntament. 
 
-Nens i nenes de 2n curs de primària. 
-Temporalitat: de gener a maig (els dimecres). 
-Sessions: 20 sessions (1 sessió setmanat de 45 minuts 
dins l’horari lectiu i dins l’àrea d’educació física). 
-Lloc: Complex Esportiu municipal Infinit d’Igualada. 
 

ES DONARÀ MÉS INFORMACIÓ MÉS ENDAVANT 
 
 



A l’escola disposem d’un bloc on podreu trobar 

informacions d’interès i els enllaços als diferents cicles: 

 

 
https://agora.xtec.cat/esc-altasegarra-

calaf/categoria/cicle-inicial/ 



L'educació és l'arma més 
poderosa  

per canviar el món.  
 

Nelson Mandela 

Bon curs! 


