
Reunió Inici de curs 

Escola Puig d’Arques 
Cassà de la Selva

Curs 2021 - 
2022

1r de primària



MESTRES
Tutores:  

               1r A: Alba Rabassedas

1r B: Maite Illas /Mar Albesa

Horari d’atenció a les famílies

Dimecres de 12:30 a 13:30 amb cita prèvia

* Educació Física: Gemma 
Carreras  

* Plàstica: Dolors Pedraza

*  Anglès: Esther Pujol
* Música: Jana Boadas

* Suport dins de l’aula



Què treballem a 1r…
* Català

expressió oral + consciència fonològica (rimes) + ll. Oral

expressió escrita: paraula -> frase -> petit text

 Comprensió lectora

A finals de 1r els nens i nenes escriuen amb ortografia natural, excepte els dictats 

preparats i les còpies.

Lectura 
col·lectiva

Lectura individual a 
l’aula

Lectura fora 
l’aula

Foment de l’hàbit 
lector

MOLT IMPORTANT CONTINUAR AQUEST TREBALL A CASA LLEGINT UNA ESTONA 

PETITA CADA DIA I OFERINT TAMBÉ MODELS LECTORS.



Què treballem a 1r…
* Castellà

 Expressió oral

Expressió escrita: paraula -> frase

Comprensió oral

* 
Matemàtiques

Numeració fins el 99. seriacions, senars i parells, 

dobles/meitats.
Operacions : sumes, sumes portant i restes.

Càlcul i problemes mentals.

Resolució de problemes.

 Altres: euros, rellotge, el calendari,  unitats de mesura, pes 

i capacitat.

Geometria 
bàsica.

La DESCOMPOSICIÓ del 10. 



AGENDA
  S’ha de revisar cada dia. 

Va dins de la carpeta viatgera 
que s’emporten diàriament a casa 
i tornar-la a l’escola.

Si porten una nota ens ho han
de venir a ensenyar quan arribin.

Podeu posar clip o post-it perquè se’n 
recordin.



VISITES CULTURALS I 
SORTIDES

*1r 
trimestre:  

*2n 
trimestre 

*3r 
trimestre:

 

Liceu: Músics de Bremen
(2 de desembre)

Costa Brava Parc Aventura a Platja 
d’Aro

( 27 de maig)

Banyoles, Escola de Natura
 (22 de març) 

Diverses sortides pel poble



En cas de confinament 

Classroo
m 

Kit 
confinament 

www.escolapuigdarques.cat



DEURES
A partir de la setmana vinent CADA DIA a dins l’agenda 
hi haurà una petita frase amb lletra MAJÚSCULA i lletra 
lligada que caldrà treballar a casa.

DIMARTS portaran la carpeta lila amb el càlcul mental i 
retornar el dijous.

DIVENDRES  s’enduran un llibre de lectura per llegir el 
cap de setmana i retornar el dilluns. 

Esporàdicament  portaran un DICTAT per preparar a 
casa

https://drive.google.com/file/d/1iZiXtReUE_2_viqKKBKg9LbAw0Hqh7Hw/view?usp=sharing


ALTRES INFORMACIONS
• És important tenir cura del material escolar, 

sobretot si és de socialització (llibres de lectura).

• Cal posar una veta grossa a l’anorac /abric /jaqueta 

per poder penjar-lo al penjador de la galeria.• 

Recomanem no portar motxilla gran. 

• La carpeta viatgera amb l’agenda a dins es pot  

• Han dur una cantimplora d’ús personal.  



ALTRES INFORMACIONS
•No es poden portar objectes, joguines o pilotes 

de casa.
•A l’escola no se celebren aniversaris repartint menjar o 

llaminadures. 

•Revisar 

Adreces de correu 
electrònic

Números de 
telèfon

Al·lèrgies

• Escollir pares o mares delegades per classe
• Ajuda en forrar llibres per la biblioteca



CONTACTE

millas2@xtec.cat

<<L’èxit significa saber que has fet tot el possible
 per ser el millor que podries arribar a ser.>>

John Wooden

arabasse@xtec.cat


