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Dossier informatiu        Curs 2020-21 

 

1. Presentació  

Benvolgudes famílies, 

Us donem una vegada més la benvinguda al curs 2020/21. Esperem que hàgiu gaudit d’un               

bon estiu, i que tots plegats tinguem un curs plàcid i agradable compartint aquesta tasca               

d'educar a les vostres criatures tot i la situació actual. També donem la benvinguda als nens i                 

nenes que s’incorporen a l’escola i a les seves famílies. 

 

Com ja haureu comprovat, hi ha hagut alguns canvis a la nostra plantilla. Aquest curs no hi                 

seran amb nosaltres la Bea Gallego, la Pilar Raventós, la Francesca Aranda i l’Eugènia Vergés.               

Els hi agraïm tota la feina feta durant el temps que han estat amb nosaltres i esperem que                  

els hi vagi molt bé en els nous centres. Per altra banda, s’han incorporat a l’escola la Mare                  

Obiols, la Sara Balbàs, la Laura Collado, la Jessica Sebastián i Laura Benito als quals els                

desitgem que tinguin una bona adaptació a l’escola.  

 

Us fem saber que l'escola valora especialment la vostra escolta, participació, col·laboració,            

confiança i respecte. Som conscients que, sense aquesta actitud, la tasca que fem els              

docents no tindria gaire sentit. 

 

Desitgem a tothom un bon curs escolar i ja sabeu que per            

qualsevol dubte estem a la vostra disposició.  
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2. Calendari Escolar  

 

*El podeu descarregar en pdf a la web. 
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3. Horari escolar curs 2020/21 
 

Les entrades i sortides són esglaonades per evitar aglomeracions i separats per grups             

estables. Es prega puntualitat. Som conscients de les dificultats de conciliació que            

comporta aquesta mesura, gràcies per la comprensió. 

 

ACCÉS GRUP HORARI 
D’ENTRADA 

HORARI 
MIGDIA 

HORARI DE 
SORTIDA 

Porta 
principal 

EI - A 9.25 - 9.35h 
 

(A-9.25h, B-9.30h, 
C-9.35h) 

 
 
 
 
 

13 - 15h 

16.25 - 16.35h 

EI - B 

EI - C 

1r EP 9.15 - 9.25h 16.15 - 16.25h 

2n EP 

Porta pista 3r EP 9.15 - 9.25h 16.15 - 16.25h 

4t EP 

5è EP 9.25 - 9.35h 16.25 - 16.35h 

6è EP 
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4. Mestres i personal no docent 

TUTORIES 
 HORARI D’ATENCIÓ  

A LES FAMÍLIES 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 

EI- A Mare Obiols  mare@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

EI- B Mireia Cortada   mireia@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

EI- C Beth Molina    bea@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

Reforç Lola Escamilla    lola@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

 
 

  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

1r Emi García   emigc@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

2n Lourdes Palma  lourdes@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

3r Ana Martín  ana@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

4t Sara Balbàs sara@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

5è Laura Collado  laurac@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

6è Juli Cuesta  juli@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

 
 

  

ESPECIALISTES, ÀREES 

Música Alejandro Lletí  alejandro@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

Ed.visual i plàstica Anna Morera  annamo@escoladecastellvi.cat Dilluns  de 13h a 14h 

Ed. Física EP 

Ed. Física CS 

Jessica Sebastián  jessica@escoladecastellvi.cat 

Juli Cuesta Ruiz  juli@escoladecastellvi.cat 
Dilluns de 13h a 14h 

Ll. estrangera Noemí Martínez  noemi@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

Ed. Especial Laura Benito laurab@escoladecastellvi.cat 

Emi García  emigc@escoladecastellvi.cat 
Dilluns de 13h a 14h 

  

 

COORDINACIONS 
 

Coordinadora 

d’Ed. Primària 
 Ana Martín   Dilluns de 13h a 14h 

Coordinadora 

d’Ed. Infantil 
Mireia Cortada   Dilluns de 13h a 14h 

 
Escola Mare de Déu de Montserrat  (Castellví de Rosanes)  



Dossier informatiu        Curs 2020-21 

Coordinadora LIC Noemí Martínez  noemi@escoladecastellvi.cat Dilluns de 13h a 14h 

Coord. Riscos 

Laborals 
Emi García  Dilluns de 13h a 14h 

Coordinadora 

digital 
Lourdes Palma  Dilluns de 13h a 14h 

  

EQUIP DIRECTIU 
 

Directora Laura Benito  Hores a concertar 

Cap d’Estudis Lola Escamilla  Hores a concertar 

Secretari Alejandro Lletí  Hores a concertar 

 

PERSONAL NO DOCENT 

Conserge 

Manteniment 

Administratiu 

Xavier Fusalba  

Gerard Córcoles  

David Gómez 

Servei de neteja 
Vanesa Cervantes  

Lorena Martínez 

Servei de menjador i acollida 

Puri Massa (coordinadora) 
Montse Padilla  
David Romera  
Pili Ollero  
Merche Pardo 
Fátima Fritit 
Flor Moreira 
Anna Sánchez 

 

PROFESSIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA 

Psicopedagoga de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) Mercè Esteve  

Logopeda del CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) Jara Lloret  
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5. Comunicació Família-Escola 

La relació família-escola és necessària i imprescindible ja que compartim un objectiu comú,             

vetllar pel desenvolupament personal i social de l'alumnat, tot i que cada àmbit té unes               

funcions i responsabilitats diferents, i complementàries alhora.  

La participació activa de les famílies en la vida escolar és un repte per a tota la comunitat                  

educativa. És per això que a l'escola, amb estratègies diferents, mirem de facilitar la              

participació per a conèixer i compartir els objectius educatius del centre, així com fer un               

traspàs adequat d'informació sobre l'alumnat. 

La comunicació família-escola enguany es realitza a través del correu electrònic dels            

tutors/tutores; també rebreu sovint notes informatives de sortides properes i d’informació           

general per correu electrònic o en format paper; a Primària tenim també l’agenda escolar              

com a eina de comunicació ràpida d’incidències dia a dia, deures, etc.  

Us recordem que el correu electrònic circulars@escoladecastelvi.cat per informacions a les           

famílies és unidireccional (escola-família). Per a respondre els correus cal que ho feu a              

l'adreça a8016173@xtec.cat 

A la nostra web podreu trobar informacions, i anar veient el que anem fent a l’escola. També                 

us podeu subscriure al canal de Telegram de l’escola per rebre les publicacions de la web.                

Per informació general d'escola també podeu dirigir-vos a l’Equip Directiu, concretant           

prèviament dia i hora. 
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Reunions d'inici de curs 

L'objectiu de les reunions d'inici de curs és donar a conèixer tot un seguit d'informacions               

necessàries per al bon funcionament i la bona coordinació entre escola i família. Alhora,              

atendre les inquietuds, interessos o possibles dubtes que vagin sorgint. 

Aquest curs les reunions amb els/les tutors/es es faran telemàticament, rebreu el correu per              

connectar-vos. 

ED. Infantil: Dilluns 5 d’octubre a les 17,30h 

Cicle Inicial: Dimarts 6 d’octubre a les 17,30h 

Cicle Mitjà: Dimecres 7 d’octubre a les 17,30h 

Cicle Superior: Dijous 8 d’octubre a les 17,30h 

 

Entrevistes 

Tot i que la normativa marca una entrevista obligatòria al curs, a l'escola apostem per una                

relació més personalitzada que facilita una acció educativa coherent i coordinada entre les             

famílies i el tutor o tutora. Per aquest motiu al llarg d’aquest curs oferim diferents canals de                 

comunicació i relació presencials i online: correu electrònic, trucada de telèfon, entrevista            

presencial o per videotrucada… d’aquesta manera podrem mantenir una relació permanent,           

que ens permetrà ajustar-nos  a les necessitats dels vostres fills/es. 

També és possible sol·licitar entrevista amb altres mestres especialistes i/o professionals que            

intervenen al centre, en funció de les necessitats. 

 

Informes 

L’escola dóna a les famílies informes de l’evolució dels seus fills i filles, és a dir, informació                 

referent al procés d'ensenyament, d'aprenentatge i d'avaluació, en diferents moments del           

curs escolar: 

● a Educació Infantil dues vegades (gener i juny)  

● a Primària tres vegades (desembre, març i juny)  
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Carta de Compromís 

La carta de compromís educatiu és un document de cooperació entre la família i el centre                

escolar que facilita les accions educatives conjuntes. És important que les famílies que ja              

teniu aquest compromís, rellegiu el document per tenir present el seu contingut.  

Pel que fa a les famílies de nova matriculació i a les famílies que inicieu una nova etapa, se us                    

ha lliurat en el moment de la matriculació perquè la pugueu llegir a casa, i posteriorment                

l’heu lliurat signada, es pot comentar conjuntament amb la directora si veieu la necessitat. 

 

6. Menjador 

L’escola disposa de cuina pròpia, i el servei de menjador el gestiona l’empresa SEREDUCA              

(www.sereduca.com) des del curs 2017/2018, apostant per una línia de menjador ecològica. L’horari             

de menjador és de 13:00h a 15:00h. 

Les monitores i monitors que s’ocupen del menjador aquest curs són: la Puri Massa (coordinadora),               

la Pili Ollero, el David Romera, la Merche Pardo, la Flor Moreira, Anna Sánchez i la Fátima Fritit; la                   

cuinera és la Montse Padilla.  

Cada matí a l’escola a les 9’30h hi haurà la coordinadora de menjador per apuntar o gestionar                 

qualsevol incidència que afecti al menjador o SAM (servei d’acollida del matí).  

El preu del servei de menjador per nen/a FIX serà de 6’20€ i el cobrament es realitza a mes vençut per                     

domiciliació bancària; els EVENTUALS, i serà de 6’70€, aquests han d’avisar a la coordinadora abans.               

Tots els pagaments s’hauran de fer mitjançant domiciliació bancària, només haureu de facilitar un nº               

de compte corrent a la coordinadora. 

Els/les nens/es fixos que, per qualsevol motiu, no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar abans               

de les 9’30h i aleshores no se’ls cobrarà cap import d’aquest dia.  

Si algun/a nen/a (dels fixes) no es queda un dia a dinar per qualsevol motiu, cal avisar a les monitores                    

i a la mestra-tutora/mestre-tutor. 

Si voleu comunicar alguna emergència o informació puntual a les monitores podeu telefonar o parlar               

de 9’30h a 10’30h del matí al telèfon directe del menjador 937736622. 

Cada mes s’entregarà el menú i es donarà un informe trimestral del menjador de P-5 a 6è, i un diari                    

de P-3 a P-4.  
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Els dies de sortides escolars que afectin a l’hora de dinar s'oferirà pícnic per l'alumnat. Els/les nens/es                 

que es quedin habitualment a dinar a l’escola, tindran PÍCNIC preparat, si NO el VOLEN, hauran                

d’avisar dos dies abans a la coordinadora. Els nens/es que no es queden habitualment al menjador                

també poden demanar pícnic amb dos dies d’antelació. 

Hi ha una comissió de menjador, formada actualment per 2          

membres de la Junta de l’AMPA, 2 representants de pares i 1            

treballadora de menjador. 

Qualsevol dubte o inquietud en relació a aquest servei, podeu          

dirigir-vos directament a la comissió de menjador a través de          

l’email: comimenjadorcastellvi@gmail.com 

 

7. Servei d’acollida i activitats extraescolars 

El SAM (Servei d'Acollida Matinal), és un servei que organitza l'AMPA i gestiona l’empresa              

SEREDUCA que oferim a tots els nens i nenes de l'escola de dilluns a divendres, tant si són                  

alumnes fixos o esporàdics. L’horari del SAM és a partir de les 7:30h i fins les 9:30h, i és un                    

servei que es dóna des del primer dia de curs. 

Aquest servei ajuda a coordinar els horaris laborals de les famílies amb l’horari escolar.  

En cas d’estar interessats en el servei, les inscripcions es realitzen a través del email:               

joan@sereduca.com 

FRANJES HORARIES PREU FIX MENSUAL PREU ESPORÀDIC DIA 

7:30h a 9:30h 63€/mes         X 7€ esporàdic  

8:00h a 9:30h 52€/mes         X 6€ esporàdic  

8:30h a 9:30h 40€/mes         X 5€ esporàdic 

9:00h a 9:30h 25€/mes         X 4€ esporàdic 

 

Respecte a les activitats extraescolars, no començaran       
fins a l'octubre, i serà a finals de setembre que es passarà            
la informació. 
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8. AMPA 

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre que agrupa els pares i les mares de l’escola. Està                  

reconeguda legalment en el registre d'associacions i les seves funcions estan regulades per un              

Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és facilitar la participació de les                

famílies en el funcionament de l’escola, basant-se en el diàleg i la col·laboració entre tots els sectors                 

de la comunitat educativa. 

L'AMPA està formada per tots els socis i sòcies, i està representada i coordinada per una Junta de                  

l'AMPA permanent que administra i representa l’associació.  

Actualment està constituïda per: 

● Sergi Busquets (president i representant en el Consell Escolar) 

● Raquel Oliva Vázquez (vicepresidenta) 

● Lourdes Aguiló (secretària) 

● Endeis Ventura Pascual (tresorera) 

● Ingrid Ortega Mas (vocal) 

● Anabel Sánchez Vázquez (vocal) 

L'AMPA col·labora amb l’escola en la gestió i realització de diferents activitats al llarg del curs,                

complementa la tasca pedagògica del centre amb els serveis i activitats com: 

● L'acollida als matins (SAM). 

● Gestió del servei de menjador i extraescolars. 

● Venta llibres de text. 

● Coordinació amb l’empresa d’equipament escolar (venta de xandalls, i bates escolars a            

l’empresa ARDECO’S de Martorell). 

 

Col·labora econòmicament amb l’escola en: 

● Acollides dels infants en les reunions escolars, material        

escolar, adquisició de tota la vaixella i estris del menjador,          

cortines de les classes, ordinadors, joguines, ... 

 

 

També durant el curs organitza xerrades d’interès pedagògic i/o relacionades amb l’educació dels             

nostres infants. Aquesta associació participa amb l’equip de mestres en l’organització de les festes i               

altres activitats (Llúcies, Nadal, carnestoltes, Serra Vella, festa fi de curs, comiat 6è...) .  

Per qualsevol qüestió relacionada amb els serveis que ofereix l’AMPA podeu contactar amb la junta a 

través de l’adreça electrònica: ampaceipmdmontserrat@gmail.com 
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9. Consell escolar  

Us volem recordar que el Consell Escolar és el màxim òrgan de govern i participació de la                 

comunitat escolar; el formen diferents representants d'aquesta comunitat escolar. A la           

nostra escola el Consell Escolar està constituït per: 

 

● Equip Directiu de l'escola: 

- Laura Benito  

- Lola Escamilla  

- Alejandro Lletí  

● Representants de mestres:  

- Lourdes Palma  

- Mireia Cortada  

- Ana Martín 

- Anna Morera  

- Noemí Martínez  

● Representants de mares i pares: 

- Nohora Elena Gómez 

- Laura del Caño  

- Maria Dolors Canals 

- Ingrid Ortega 

● Representant AMPA:  

- Sergi Busquets 

● Representant Ajuntament:  

- Joan Carles Almirall  

● Representant del personal d’administració i serveis (PAS) 

- Vanesa Cervantes 
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10. Quotes de material escolar i sortides 

Tots els pagaments escolars es faran mitjançant la domiciliació bancària. L’aprovació           

d’aquesta nova organització es va realitzar a la 3a sessió de Consell Escolar del curs 2015/16,                

corresponent al 4 de febrer de 2016.  

Les famílies que tinguin dificultats econòmiques per a fer aquests pagaments podran passar             

per secretaria i buscar vies alternatives. 

PAGAMENT DEL MATERIAL ESCOLAR 

El material escolar fungible i totes les còpies que constitueixen els dossiers de treball de               

l’alumnat es pagaran amb la quota de material escolar que serà per a tots els nivells i grups                  

de 130 euros per curs i nen/a. 

La modalitat de pagament de la quota de material serà la mateixa per a tothom: dues                

fraccions de 65€ dins de l’any 2020, la primera al juliol i la segona al desembre.  

● Setmana del 8 al 12 de juliol de 2020:  1a fracció 65€ 

● Setmana del 1 al 4 de desembre de 2020: 2a fracció 65€ 

Recordeu que aquest curs hi haurà un descompte de 40 euros de la quota del material pels                 

alumnes matriculats el curs passat, en concepte de material no gaudit durant el període de               

confinament. 

Enguany l’alumnat de Cicle Mitjà i Superior continuarà amb la utilització de tauletes com a               

suport a les àrees de català, castellà, anglès i, especialment per l’àrea de matemàtiques a               

través de l’Snnapet, metodologia digital que permet la personalització de l’aprenentatge i la             

motivació dels alumnes. 

Aquest servei de lloguer de tauletes té un cost anual de 50€ per llicència d’alumne/a que es                 

domiciliarà la darrera setmana d’octubre. 

PAGAMENT DE SORTIDES ESCOLARS 

Les sortides també es domiciliaran. A l’inici del curs 2020/21 es signarà l’autorització per a               

totes les sortides del curs. Abans de passar el pagament d’una sortida s’enviarà una circular               

informant-ne i sol·licitant que es retorni la circular signada en el cas que l’alumne no hi                

assisteixi, en cas contrari es passarà el pagament pel banc. 

Les famílies que no hagin avisat prèviament que no se’ls passés el rebut, hauran de fer-se                

càrrec de la comissió bancària corresponent al retorn del rebut. 
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11. Aspectes normatius 

Entrades i sortides d'escola  

Les portes de l’escola s’obriran a les 9’15h i a les 9’25h del matí i a les 15h a la tarda.  

L’hora de sortida del migdia és a les 13’00h i a la tarda a les 16’15 i 16’25h. 

Un cop tancades les portes, s’haurà de trucar el timbre del carrer i justificar el retard. 

Us preguem puntualitat tant a les entrades i a les sortides dels vostres fills/es, ja que la no                  

puntualitat afecta al desenvolupament de les classes, i emocionalment el nen/a es pot sentir              

afectat.  

    

 

Autorització recollida de l’alumnat  

Al full d’autorització de recollida de l’alumnat, heu de fer constar el nom i cognoms, DNI i                 

fotocòpia del DNI de les persones autoritzades per a la recollida dels vostres fills i filles. Han                 

d’estar signades pel pare i la mare i/o tutors legals.  

Si durant el curs escolar, heu d’afegir o treure alguna persona d’aquesta autorització, cal que               

demaneu a la tutora un nou full per omplir-lo de nou, amb la data nova vigent. 

Absències 

Cal que justifiqueu les absències i els retards dels vostres fills/es ja sigui per escrit al tutor o                  

tutora o per telèfon. 

Us recordem que si algún alumne/a ha de sortir de l'escola dins l'horari lectiu ho haurà de fer                  

acompanyat d'una persona adulta. 
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Malalties i medicaments  

Cal que aviseu al centre quan el vostre fill/a no assisteix a classe per malaltia. 

Administració de medicaments 

L’escola no pot administrar cap medicament als alumnes, però en el cas que sigui imprescindible               

fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin: 

- un informe mèdic on consti el nom de l'alumne, el nom del medicament que ha de prendre i                  

la pauta d'administració.  

- una autorització on es demani, a la directora del centre educatiu, l'administració al fill o filla                

del medicament prescrit d'acord amb les pautes que constin en l'informe esmentat i se              

n'autoritzi l'administració als professionals del centre. 

Cal que feu arribar a la vostra tutora aquests dos documents. L’autorització es va donar la primera                 

setmana de curs, perquè en feu fotocòpies del model que en cas de necessitat, també les podeu                 

imprimir de la pàg. web.  

Aquests procediment també afecta dins l’horari del menjador, SAM i extraescolars. 

Detecció de polls 

En el moment que detectem la presència de polls, donarem una nota informativa i els/les nens/es                

afectats no hauran d'assistir a l’escola fins a la seva eradicació, la resta, prendrà mesures preventives. 

Malalties transmissibles 

En cas de malalties transmissibles, les nenes i nens afectats no podran assistir a l’escola fins a tenir                  

l'alta mèdica. I demanem que ho comuniqueu al centre per si aquest hagués de prendre alguna                

mesura preventiva. 

Actuació en cas de situació d’emergència 

Quan l'alumnat pateix un accident escolar en el que els/les mestres no estan capacitades per fer les                 

cures ni tenen els coneixements necessaris, el procediment a seguir serà: 

1. Posar-nos en contacte amb  la família. 

2. La família recollirà l'alumna/e i prendrà les mesures que cregui oportunes. 

3. En cas que no podem connectar amb la família o aquesta no pugui presentar-se urgentment,               

es trucarà al CAP del poble i/o a una ambulància i el tutor o tutora acompanyarà l'alumne/a. 

I en el cas que s’observi que la situació és greu, es farà el següent: 

1. Acompanyar l’alumne/a. 

2. Trucar al CAP o al 112 . 

3. Avisar la família. 
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Vestuari  

Cal que tots els nens/es d’Ed. Infantil portin bata per anar a l’escola, la faran servir per a fer                   

plàstica i per al menjador. La portaran dilluns i se l’enduran divendres per rentar. Els/les               

alumnes de primària han de portar la bata cada dia per fer plàstica quan es necessiti. En el                  

cas del menjador, l’ús de la bata és optatiu per l’alumnat de primària.  

Per Educació Física i Psicomotricitat, han de venir amb un xandall i sabatilles d’esport, a               

Educació Infantil amb "velcro" i uns mitjons amb sola antilliscant que deixaran a l’escola, de               

dilluns a divendres. A Ed. Primària han de portar a més, una samarreta de recanvi i una                 

tovallola petita.  

Totes les peces i estris, així com les bates         

i roba d’abric han d’anar marcats amb el        

nom del nen/a. La roba dels alumnes       

d’Ed. Infantil ha d’anar amb beta o goma        

per penjar. 

 

 

Llaminadures i festes  

En les celebracions d’aniversari durant aquest curs no serà possible portar llaminadures ni             

menjar per compartir. Des de l’escola vetllarem perquè l’infant gaudeix tot i així de la               

celebració. 

Les celebracions particulars d’aniversari o sants, s’han d’organitzar al marge de l’escola. I pel              

que fa a les targetes d’invitació per celebrar l’aniversari fora de l’escola, es poden donar dins                

de la classe sempre que sigui per tots els companys/es. En el cas que, les invitacions siguin                 

només per uns quants alumnes, les targetes les heu de donar fora de l’escola. 

Altres  

Les famílies que hagin canviat de domicili i/o de número de telèfon, o que ho facin durant el                  

curs, ens ho han de comunicar per tal d’actualitzar dades. És molt important que es pugui                

localitzar la família en cas de necessitat. 
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12. Aspectes pedagògics 

A l’escola, cada curs escolar treballem un tema com a eix transversal des de P3 fins a 6è, és                   

el que anomenem MONOGRÀFIC. Aquest any, a l’escola hem triat  el tema: Mirades. 

El monogràfic ens permet treballar aspectes del currículum d’una manera més atractiva,            

interrelacionant àrees i continguts diversos. A partir d'aquest tema central, cada grup tria un              

nom per la seva classe, i a partir d'aquest inicia un projecte que l'acompanyarà tot el curs. 

D’altra banda, es seguiran realitzant activitats del projecte d’Educació Emocional i de            

Lectura a tota l’escola. Ja sabeu, que vosaltres també participeu en aquests projectes a              

través de la “llibreta de les emocions” i del “quadern de lectura”. 

Aquest curs continuarem amb el projecte “Connectar-nos”, fent sessions de treball amb tot             

l’alumnat, i utilitzant tècniques molt senzilles que desenvolupen l’atenció i consciència           

plena, per tal d’afavorir  el benestar emocional i millorar l’aprenentatge.  

   

Enguany, des de l’ajuntament i a través de l’empresa Wonder, ens han facilitat un auxiliar de                

conversa en llengua anglesa, anomenada Dora, que dedica 8 hores setmanals a reforçar la              

competència oral de la llengua estrangera en alguns cursos de Primària (1r, 3r, 4t, 5è i 6è). 
 

13. Sortides 

En relació a les sortides, durant aquest primer trimestre farem sortides de descoberta de              

l’entorn proper amb l’alumnat del centre. Es valorarà al 2n trimestre segons la situació i               

indicacions del PROCICAT la possibilitat de fer sortides al 2n i 3r trimestre. 
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