


Tutors:
➔ 3r A: Carla Bascompta

➔ 3r B: Carme Ferrer

➔ 3r C: Emi Castellana

➔ 4t A: Xavier Gaona (Alícia Salvador)

➔ 4t B: Meritxell Miramunt

Especialistes:
● Educació Física: Marc Galceran

● Música: Montse Marsans

● Llengua Anglesa: Montse Marsans

● Educació en Valors i Religió: Jordi Boladeras

● Mestra d’Educació Especial: Gemma Nogués

● Aula d’Acollida: Neus López

● Mestra del suport SIEI: Sílvia Gangolells

● Educadora Educació Especial: Esther Claramunt

MESTRES DE CICLE MITJÀ



H O R A R I        E S C O L A R
3r de 9:00 a 13 i de 15:00 a 17 Aquest any, els germans grans no podran recollir als petits 

sinó coincideixen a les hores de sortida.
4t de 9:05 a 13:05  i de 15:05 a 17:05

C A L E N D A R I           E S C O L A R
Primer Trimestre Segon Trimestre Tercer Trimestre

Del 13 de setembre al 22 de desembre

Nadal: del 23  al 9 de gener

Del 10 de gener al  8 d’Abril

Setmana Santa: del 9 d’Abril al 18 

d’abril

Del 19 d’abril al 23 de juny

Jornada Intensiva: del 7 al 23 

de juny

DIES   DE LLIURE  DISPOSICIÓ
11 d’octubre 

7 de desembre 4 i 7 de febrer 2 de maig

FESTES 
6 de setembre

12 d’octubre

1 de novembre

6 i 8 de desembre

6 de juny

FESTES A L’ESCOLA



DISTRIBUCIÓ DE LES AULES

3r A
3r C

3r B
2n A

2n C 2n B



DISTRIBUCIÓ DE LES AULES

5è A 5è B 5è C



ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ



• El grup estable està format per un conjunt d’alumnes

amb el seu tutor/a.

• Aquest grup es mantindrà junt en totes les activitats

al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A

l’interior de l’edifici ocuparà, de manera general el

mateix espai físic. Els alumnes seran sempre els

mateixos. Al pati, mantenint els grups bombolla es

podran treure la mascareta.

GRUPS ESTABLES



ÚS DE LA MASCARETA
• Obligatorietat de la mascareta en les entrades i

sortides, i en tots els espais a l’interior de l’escola.

• Al pati l’alumnat es podrà treure la mascareta,

sigui a l’hora d’esbarjo o d’activitat física i sempre

dins el seu grup bombolla. Ara bé, hi ha total

llibertat si un alumne/a vol portar-la sempre.



ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE
TANCAMENT TOTAL O PARCIAL
1. L’alumnat s’ha d’endur tots els llibres, quaderns i

llibretes a casa.

2. Videotrucada diària per “Meet” amb el tutor i dues

sessions setmanals amb l’especialista d’anglès.

3. S’utilitzarà el correu del domini @asegarra:

- Els alumnes tenen assignat un correu amb la

contrasenya enganxada a l’agenda. S’utilitzarà del

Google Classroom i/o correu electrònic per

l’enviament de tasques.



ORGANITZACIÓ DE CICLE MITJÀ 
• Es faran dos torns d’entrades i sortides:

• Els alumnes de CM sempre pujaran i baixaran per les escales fins a la sala groga.
Els alumnes de 4t accediran al segon pis per l’escala posterior.

• ENTRADA: S’entrarà per la porta de la Sala d’Actes Municipal (C/Mestre Manel
Giralt). Es farà una fila de tots els i les alumnes del grup-classe. Es recomana evitar
les aglomeracions.

• SORTIDA: es sortirà per la porta de la Sala d’Actes Municipal. Els alumnes no es
poden quedar a la sortida per evitar aglomeracions.

NIVELL ENTRADES SORTIDES

3r a les 9:00 i a les 15:00 A les 13 i a les 17

4t a les 9:05 i a les 15:05 A les 13:05 i a les 17:05



1. Entrades i sortides de manera esglaonada (intervals

de 5 min) amb mascareta.

2. Hi haurà un responsable a cada entrada per fer la

desinfecció de mans corresponent. No es prendrà la

temperatura.

3. CM sempre entrarà i sortirà pel carrer Mestre Manel

Giralt (Sala d’Actes Municipal).

4. Itineraris dins l’escola: CM farà el recorregut

taronja.

5. A les 9:10h i a les 15:10h es tancaran totes les

portes i s’haurà d’entrar per la porta principal.

ENTRADES I SORTIDES



PATIS
• Hi hauran diferents espais (els quals

aniran rotant) i franges horàries.

• No es podran barrejar amb d’altres

grups classe. Es podran treure la

mascareta.

• Les carmanyoles no baixaran al pati,

per tant cal que els esmorzars siguin

lleugers i pràctics (peça de fruita

sencera).



SORTIDES 3r
• NIVELL:

- ZOO dels Pirineus , Odèn

Dijous 7 d’octubre

- Estany d’Ivars , Vila-sana

Divendres 29 d’abril

• CICLE:

- Les Deus aventura

Dimecres 4 maig

- Teatre en anglès a l’escola

Juny

CADA SORTIDA ES 

PAGARÀ PER SEPARAT



COLÒNIES
Mas d’en Pedro - Cubelles

25, 26 i 27 de maig 2022
CICLE MITJÀ 21 - 22



- De descoberta: sortida a la platja, al port pesquer, a la subhasta de Vilanova i la Geltrú.

- D’observació: animals de l’espigó, estris de pesca, joc de les constel·lacions (a la nit).

- Taller: de Planistel (per poder-ho aplicar a la nit).

- Musicals: cançons i danses marineres.

- De caràcter lúdic: volada d’estels, joc de vents i castells a la platja.

ACTIVITATS A LES COLÒNIES



ORGANITZACIÓ 
PEDAGÒGICA I 
METODOLÒGICA

● LLENGÜES: Català i Castellà ho farà la tutora.

Els objectius d’aquestes àrees són:

- Potenciar la competència comunicativa, de manera que els

nens/es puguin comunicar-se de forma eficaç, tant oralment

com per escrit.

- Valorar la lectura i l’hàbit lector com una activitat bàsica per

assolir objectius personals.

❖ En base a aquests objectius, ens centrem en 3 pilars bàsics:



● MATEMÀTIQUES: ho farà la tutora.

Els objectius d’aquesta àrea són:

- Convertir l’aula de matemàtiques en un entorn que convidi a

aprendre i a desenvolupar el potencial de cada nen/a.

- Desenvolupar estratègies matemàtiques.

ORGANITZACIÓ 
PEDAGÒGICA I 
METODOLÒGICA

❖ En base a aquests objectius, els eixos principals d’actuació són:

– Resoldre problemes.

– Raonar i provar.

– Connectar i descobrir les relacions entre conceptes matemàtics.

– Ser capaços de comunicar i representar la informació per qualsevol canal.

Es continuarà amb el Projecte Innovamat, ja que proposa unes matemàtiques contextualitzades, un

currículum flexible, activitats variades que parteixen de material manipulatiu i applets, i tècniques i

estratègies que faciliten la personalització de l’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu i la gamificació.



ORGANITZACIÓ 
PEDAGÒGICA I 
METODOLÒGICA

● CONEIXEMENT DEL MEDI: ho farà la tutora.

L’objectiu principal d’aquesta àrea és treballar de forma

competencial els diferents continguts. És a dir, es focalitza en

l’aprenentatge significatiu que permet a l’alumne/a aprendre com,

quan i per què aplicar coneixements i habilitats.

❖ En base a aquest objectiu, la metodologia utilitzada és:

- Es treballa sense llibres.

- Es parteix de l’entorn proper.

- Les sortides estan relacionades amb els temes treballats per aprofundir-los.

- Aprenentatge a través de l’experimentació, manipulació...

- Es dona importància a la cerca i el contrast de la informació.

- Treball globalitzat amb altres àrees (llengües, matemàtiques, artístic...).



ORGANITZACIÓ 
PEDAGÒGICA I 
METODOLÒGICA

• EDUCACIÓ FÍSICA: s’encarregarà l’especialista. NO portar

bossa de neteja amb sabó i tovallola.

• MÚSICA I ANGLÈS: ho farà l’especialista del cicle.

• EDUCACIÓ EN VALORS / RELIGIÓ: hi haurà especialista.

• EDUCACIÓ ARTÍSTICA: ho farà la tutora. Es continuaran

realitzant els Tallers però els i les alumnes no rotaran, sinó que

s’intercanvia el material de cada taller un cop finalitzades les

sessions amb cada grup. Cal portar una bata per fer tallers

que es quedarà a la classe.

• SISENES HORES:

- Projecte de llengua (2 hores)

- Estratègies matemàtiques

- Projecte d’aula, relacionat amb l’Eix Temàtic, que es treballarà

de forma més dinàmica durant la Setmana Cultural.

- Experimentació (Medi)



ORGANITZACIÓ 
PEDAGÒGICA I 
METODOLÒGICA

• CONCURSOS: Concurs de Sant Jordi i Lectura en Veu Alta.

• LECTURA DIÀRIA: 15 minuts al matí i 15 minuts a la tarda,

abans de començar la sessió.

• TREBALL COOPERATIU: és una eina d’aprenentatge en

la qual els alumnes s’organitzen en petits grups heterogenis

amb la intenció d’aconseguir uns objectius comuns i

resoldre tasques acadèmiques.

• Els àmbits d’intervenció són:

- Millorar la cohesió de grup.

- Treball en equip com a recurs per ensenyar.

- Treball en equip com a contingut per ensenyar.

• DEURES: les tasques no finalitzades a classe les acabaran

a casa i eventualment es donaran activitats extres o de

Classroom.



XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES
● L’escola participa en un projecte d’Innovació del Departament d’Educació.

● És una modalitat de formació basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa.

L’objectiu és:

Formar al Claustre de mestres en Xarxes Competencials on es treballa en equip, mitjançant 
processos de reflexió-acció, per tal de transformar l’escola en un espai que afavoreixi 
l’aprenentatge competencial. Per tant es tracta d’una formació que realitzen els mestres però 
que repercuteix positivament en els/les alumnes.



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
• En relació a l’atenció educativa inclusiva, el

centre disposa d’una sèrie de recursos i

professionals per tal de poder atendre amb una

millor qualitat a tot l’alumnat. Alguns d’aquests

recursos són:

• Reforços 3r de matemàtiques i català en grups

reduïts.

• Aula d’acollida: atenció a l’alumnat nouvingut per

a l’aprenentatge del català.

• Altres mesures: Aprenentatge cooperatiu, treball

per parelles, sisena hora i reducció del nombre

d’alumnes en la creació d’un tercer grup.



LLIBRES I MATERIAL
• Aquest curs no es deixarà res a l’escola, tot el material

el tindran a casa. Revisió de l’horari i preparació de la

motxilla el dia anterior. No cal que portin tots els llibres,

només els que toquen aquell dia. Els que no són d’ús

habitual, es podran quedar a l’escola.

• Portar el material marcat amb el nom.

• Cal disposar d’algun dispositiu electrònic i xarxa WiFi a

casa.

• Quota de material : 105 € (Innovamat + material).



ENTREVISTES AMB ELS/LES TUTORS/ES
Per demanar una entrevista
individual es podrà:

1. Escriure una nota a l’agenda de
l’alumne/a.

2. Trucar al centre i demanar pel
tutor/a, direcció, secretaria...

3. Enviar un correu electrònic al
tutor/a.



PROCEDIMENTS DE 
COMUNICACIÓ AMB LES 
FAMÍLIES 
Es crearà una llista de difusió de WhatsApp per

grups-classe a través del qual s’enviaran les

informacions més URGENTS relatives al tema

COVID. Només serà un canal d’informació des del

centre, no podreu retornar cap missatge.

No serà un canal de comunicació vàlid de les

famílies cap a l’escola i s’hauran de continuar

utilitzant el correu electrònic i el telèfon del centre.



BL
OC

 D
E C

IC
LE

 M
ITJ

À



I per acabar RECORDEU...
• Si el vostre fill o filla té alguna simptomatologia compatible amb la Covid, s’ha de quedar a

casa.

• Qualsevol canvi de dades (telèfon, mail, adreça…) cal comunicar-ho al tutor/a.

• Les absències s’han de comunicar per escrit al tutor/a mitjançant l’agenda i trucar en cas de

malaltia.

• Objectes que no es poden portar a l’escola: mòbils i altres aparells electrònics com els

rellotges intel·ligents, diners, llaminadures, joguines, cromos.

• En cas de produir-se desperfectes per imprudència o negligència s’haurà d’abonar les

despeses.

• Les invitacions a les festes d’aniversari o altres obsequis no es poden repartir a l’escola.

• Portar una ampolla d’aigua d’ús individual.

• A partir de 3r. les tutores no s’esperaran a la porta de sortida de l’escola a que arribin els

pares a recollir els nens/es, ja que ja poden anar sols cap a casa.

• Es prega puntualitat a les entrades per no interferir en les activitats de l’aula.

• Revisar diàriament les agendes i signar les notificacions del mestre.




