
 

 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
ESCOLA EL CASTELLOT  Tf. 93.891.83.01 
C/ dels Esports, 1 - 08732 La Múnia 

 
 
 

DOSSIER INFORMATIU 
CICLE MITJÀ 

(3r i 4t) 
 

CURS 2019-2020 
 

ESCOLA EL CASTELLOT 
 

http://agora.xtec.cat/ceipelcastellot/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tots els països de la UE, segons Jaques Delors (1996), han de tenir com a fonaments de 

l’educació quatre pilars: 

APRENDRE A VIURE JUNTS, respectant la diversitat de cada país. 

APRENDRE A SABER, tenint en compte els canvis constants. 

APRENDRE A FER, saber superar dificultats, treballar en equip,etc. 

APRENDRE A ÉSSER, capacitat d’autonomia i de judici. 

 

JACQUES DELORS “Educació, hi ha un tresor amagat a dins”
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 INTRODUCCIÓ 
 
Benvolguts pares i mares de l’escola El Castellot: 
Us donem la benvinguda al nou curs escolar. En la reunió d’avui us informarem 
sobre el funcionament del centre i tot allò que tingui relació amb l’educació dels 
vostres fills/es.  
 

 MESTRES DEL CICLE MITJÀ 
 

Tutores: 
 

- Tutora 3r: Marta Velasco 
- Tutora 4t: Agnès Farriols 

 
 

 Especialistes:  
- Castellà i Educació Física: Roger Vives 
- Educació Musical: Montserrat Pujol 
- Anglès: Clara Girona 

  
 

 Equip directiu: 
- Directora: Magda Vivó 
- Cap d’estudis: Gemma Recasens 
- Secretària: Agnès Farriols 

 

 Assessorament pedagògic 
- EAP 
- Logopeda 

 
 

 CALENDARI ESCOLAR 

 
El curs escolar comença el dia 12 de setembre de 2019 i finalitza el dia 19 de 
juny de 2020. 
Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 
(ambdós inclosos). 
Vacances de Setmana Santa: del 4 d’abril al 13 d’abril  de 2020 (ambdós 
inclosos). 
Calendari festiu: 

- 1 de novembre (dia de tots sants). 
- 4 de novembre (dia de lliure disposició) 
- 6 de desembre (la Constitució). 
- 9 de desembre (dia de lliure disposició). 
- 21  de febrer (dia de lliure disposició). 
- 24  de febrer (dia de lliure disposició). 
- 1 de maig (dia del treballador). 
- 4 de maig (dia de lliure disposició). 

 
Aquest curs hi ha jornada continuada el 20 de desembre i del 8 al 19 de juny (9-13h). 

Podeu consultar el calendari 
del curs a la web de l’escola. 

Pocs dies abans del 
dia festiu es farà un 
recordatori. 
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FESTES DE L’ESCOLA 
 

FESTES DATES 

Castanyada. Tardor. 
Nadal 
Carnestoltes 
Jocs Florals/Sant Jordi 
Fi de curs 

Dijous 31 d’octubre. 
Divendres 20 de desembre. 
Dijous 20 de febrer. 
Dijous  23 d’abril. 
Divendres 19 de juny. 

  
 ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC 
 
El centre disposa d’una aula d’Educació Especial. La psicopedagoga de l’EAP 
dedicarà diverses sessions mensuals per tal d’atendre els alumnes amb 
necessitats especials. 

  
 ENTREVISTES DE PARES I MARES 
 
Al llarg del curs es convocaran entrevistes amb les famílies de manera 
individual, per tal de fer un seguiment de l’evolució en l’aprenentatge dels 
alumnes. Cal utilitzar l’agenda per concertar l’entrevista o trucant al centre 

(938918301). 
 

 HORARI DE DIRECCIÓ 
 
Tots els dies de 9h a 10h. 
 

 HORARI DELS ALUMNES 
 
L’horari habitual durant el curs 2019-2020 serà: de 9h a 12’30h i de 14,30h a 
16h. 
 Entrades: La porta s’obrirà a les a les 8:55h i a les 14:25h. Els/les nens/es 

entraran sols al recinte escolar. En cas de retard s’haurà de justificar.  
 Sortides: La porta s’obrirà a les 12,30h i a les 16h. Per motius de seguretat, 

en cas que hagi de venir alguna persona diferent a recollir els vostres fills i 
filles, us preguem que aviseu per escrit a la tutora corresponent amb 
antelació dient qui serà aquesta persona. 
 
Es prega puntualitat a les entrades i a les sortides. 

 
 

 PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA 
 
Els alumnes tenen dret a assistir al centre tots els dies lectius.  
Les faltes d’assistència hauran de ser justificades a la tutora respectiva (portar 
justificant mèdic si és necessari). En hores de classes no podrà sortir cap 
alumne/a del centre si no són recollits pels seus pares, mares i/o tutors.  Si han 
de venir a buscar els/les nens/es fora d’hora s’ha de comunicar prèviament 
mitjançant l’agenda escolar o telefònicament. 
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 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

DATA ACTIVITAT I LLOC PREU 

22/10/2019 Conferència INFADIMED (1era sessió) 0 € 

31/10/2019 Castanyada pel municipi 0 € 

19/10/2019 Conferència INFADIMED (2na  sessió) 0 € 

5/12/2019 
Sortida a la Pedrera de Barcelona i Fira de Santa 
Llúcia. 

18€ 

31/01/2020 Teatre en anglès 7€ 

Febrer-Març 20 
Trobada Interescolar esportiva a Vilafranca( pagar 
només 4t) 

6 € 

13/03/2020 Sortida a la Vil·la romana dels Munts. 14 € 

Febrer - març 
2020 

L’autora del llibre “Maleït Patufet ” ens visita:  
Maite Carranza 

0 € 

Maig 2020 Espectacle Bibliobús 0 € 

25-26- 27/05/2020 Colònies a Casa La Cot (Garrotxa) 160€ 

29/05/2020 
  

Trobada Esportiva Interescolar a Vilafranca del 
Penedès.  

7 € 

Sessions i 
representació al 
juny al Mercat de 
les Flors 

Sudansa al Mercat de les Flors a Barcelona 
(només  3r) 

30 € 

 
Sempre que es realitzi una sortida, l’alumne ha de tenir l’autorització escrita 
corresponent. 
 

 HIGIENE PERSONAL I VESTUARI 
 
Tothom ha de venir a l’escola net i vestit correctament, per higiene personal i 
per respecte envers als altres. 
A l’hora d’Educació Física els/les alumnes han de portar l’equip de l’escola i 
calçat esportiu. És recomanable portar un necesser amb una tovalloleta i una 
samarreta neta, així com portar tovallola, xancletes, sabó i pinta. És opcional la 
dutxa. Es recomana no dur arracades, anells, penjolls, etc. ja que porta 
problemes (es perden, es poden fer mal...). 
 
Tots aquells que no portin el material necessari, no realitzaran l’activitat 
d’educació física.  
 
En cas de no poder realitzar educació física cal dur un justificant mèdic, o 
bé un justificant del pare o de la mare. 
 

Horari d’Educació Física a 3r Horari d’Educació Física a 4t 

Dilluns           11:30-12:30 Dimarts            15-16 

Dimecres       15-16 Divendres        11:30-12:30 

 
 Tota la roba (abrics, jerseis, xandalls...) ha d’estar marcada i cal que 

porti una veta suficientment llarga per poder-la penjar. 
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NATACIÓ  
 
Aquesta activitat forma part de l’àrea d’educació física. És convenient i 
important que tothom hi participi.  
 

 
 
 
El preu total de l’activitat és de 50 euros (no socis) i 35 euros (socis).  
L'AMPA subvenciona aquesta activitat amb 15 euros. 
 

De 11:55 a 12:45h (l’arribada a l’escola amb el bus serà sobre les 13:15, 
aproximadament) 

 
 HÀBITS DEL CICLE MITJÀ 
 

- Treball: Els alumnes de tercer comencen a treballar amb llibretes i a 
utilitzar el bolígraf cap al tercer trimestre. 

- Comportament: S’ha de treballar en silenci, saber escoltar i respectar 
el torn de paraula, ajudar els companys. 

- Ordre. 
- Autonomia i responsabilitat. 
- Alimentació: Han de venir esmorzats. 
- Activitats per fer a casa: Cal mirar l’agenda diàriament. Les 

activitats que poden tenir són tasques inacabades i/o alguna fitxa de 
reforç i l’estudi diari, sobretot per alguna prova. 

 
 

INFORMES I ENTREVISTES INDIVIDUALS 
 
Es lliuraran tres informes (un per cada final de trimestre) i una acta d'avaluació 
de final del nivell. En els resultats de l'avaluació constaran les valoracions 
següents: Assoliment excel·lent (AE), Assoliment notable (AN), Assoliment 
satisfactori (AS) o No-assoliment (NA). 
 
Les entrevistes individuals amb les famílies s’aniran convocant segons les 
necessitats que vagin sorgint al llarg del curs 

 
 

Període per 1r, 2n i 3r Període per 4t , 5è i 6è 

Del 14 d’abril al 9 de juny del 2019 
(dimarts) 

Del 15 d’abril  al 10 de juny del 2019 
(dimecres) 
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MATERIAL 
   
La quota anual del material escolar és de 60€ pels no socis de l’AMPA. 
Aquesta subvenciona 10€. També es realitzarà un pagament de 10€ per 
material informàtic. 
 

PRESSUPOST CURS ESCOLAR 2019-2020 
 

 
TERCER                                                                                                                                    QUART 

3r:            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SALUT 

En el cas que es detectin polls, s’haurà d’avisar al tutor i no assistir a l’escola 
fins que el problema quedi eradicat. 

Quan un infant està malalt que descansi i que no assisteixi a l’escola per evitar 
el possible contagi. 

En cas que el vostre fill/a hagi de prendre algun medicament durant l’horari 
escolar, cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti la recepta del metge o 
metgessa on hi consti el nom de l’alumne/a, la pauta (dosi i període) i el nom 
del medicament que ha de prendre. 

Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal han de portar un escrit on es demani i 
autoritzi al personal del centre que administri al fill/a la medicació prescrita 
indicant clarament el nom del nen/a, la dosi corresponent, l’hora que se l’ha de 
prendre, i sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari 
lectiu. 

TRIMESTRE CONCEPTE AMPA NO AMPA 

  Material 1a part 30 40 

 Sortida municipi  0 0 

1r La Pedrera  ( BCN) 18 18 

  Colònies 1a part 50 50 

 
Sudansa 10 10 

  Total 108 118 

      Material 2a part 20 20 

2n 
Vil·la  romana dels Munts 
(Altafulla) 14 14 

  Teatre en anglès  7 7 

 Colònies 2a part 60 60 

 
Sudansa 10 10 

  Total 111 111 

    

3r 
  

Colònies 3a part 50 50 

Trobada Esportiva 7 7 

Piscina 35 50 

Sudansa 10 10 

 Material Informàtic 10 10 

  Total 112 127 

    

 

TOTAL CURS 331       356 

 
  AMPA no AMPA 

 

TRIMESTRE CONCEPTE AMPA NO AMPA 

  Material 1a part 30 40 

 Sortida municipi  0 0 

1r La Pedrera  ( BCN) 18 18 

  Colònies 1a part 50 50 

  Total 98 108 

    

  

Material 2a part 20 20 

Trobada Esportiva 6 6 

2n 
Vil·la  romana dels 
Munts (Altafulla) 14 14 

 Teatre en anglès 7 7 

  Colònies 2a part 60 60 

  Total 107 107 

    

3r 

Colònies 3a part 50 50 

Trobada Esportiva 7 7 

  Piscina 35 50 

 Material Informàtic 10 10 

  Total 102 117 

    

 

TOTAL CURS 307 332 

 
  AMPA no AMPA 
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COL·LABORACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 
 

 Potenciar l’autonomia i autoestima dels vostres fills i filles. 

 Acostumar-los a què mirin l’horari per saber el material necessari (llibres, 
xandall...). Es recomana que es faci la preparació al vespre. 

 Interessar-se per les activitats que fan a classe. 

 Establir un espai i horari per fer les feines inacabades i la lectura diària, 
així com repassar les taules de multiplicar. 

 Parlar amb les tutores si hi ha algun conflicte. 

 Utilitzar l’agenda com a via de comunicació entre la família i la tutora. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                         



Dossier informatiu                                                                            ESCOLA El Castellot 

Curs 2019-2020                                                                                                    Pàgina  8 

 

 
 
 
 
 
 
Podreu trobar aquest llibret al web de l’escola a l’apartat de “CIRCULARS 
INFORMATIVES”. Durant el curs el web s’anirà actualitzant amb fotografies i notícies. 
 

http://agora.xtec.cat/ceipelcastellot/ 
 

 
Manteniu actualitzats els números de telèfons per poder avisar-vos en cas 
d’urgència, i el correu electrònic per les diferents comunicacions des de 
l’escola. 
 

Els/les mestres del Cicle Mitjà 
 


