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Tràmit telemàtic.

 
Més informació a la web del
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CONTACTE
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Telèfon: 93 775 14 60
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ceipmontserrat-castellvi
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PORTES
OBERTES

24 DE FEBRER A LES 17H.

 

27 DE FEBRER A LES 1 1H.

 

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA.



Aprenentatge vivencial i a partir de la quotidianitat.
Treball globalitzat.
Implicació de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.
Interrelació amb l’entorn proper.
Agrupament multinivell als grups d'infantil (p3-p4-p5). 
Treball sense llibres de text, a partir d'interessos, per projectes…
Treball per racons a Educació Infantil.
Atenció individualitzada, respectant els ritmes de treball.
Monogràfic. Treball transversal per a tota l’escola.
Projectes d’escola: coeducació, lectura i emocional.
Educació artística com a mitjà d’expressió.
Les TAC com a recurs d’aprenentatge.
Lletra d’impremta per facilitar l’aprenentatge de la lectoescriptura.
Conferències dels alumnes per potenciar l’expressió oral.
Treball de tutories. Assemblees.
Agrupaments dins del cicle.*
Fomentem el vincle entre grans i petits.*
Participació activa de les famílies.*
Activitats festives per celebrar dates especials per a l’escola.*

*No durant el curs 2020-201: Pla d'Organització del Centre (Covid 19). 

L'ESCOLA
Som una escola acollidora i familiar, d'uns 150
alumnes i 15 docents. A la nostra escola ens

fem grans cada dia. Les persones que la
formem: nens, nenes, mestres, famílies…
gaudim de l’experiència d’aprendre i ser

millors. Tenim la sort de tenir un bosc i un
poble petit que ens acull i que ens ofereix

vivències i experiències sorprenents i
engrescadores. Volem nens i nenes

autònoms, responsables i amb ganes
d’aprendre, per això treballem gaudint de les

petites coses, compartint, aprenent…
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PROJECTE EDUCATIU
Disponible a la web del centre, juntament amb:

Projecte d'Educació Emocional

Projecte de Convivència

Projecte d'Auxiliar de Conversa

Pla d'Acollida

Pla d'Atenció a la Diversitat

Projecte de Lectura

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

CONTACTE
a8016173@xtec.cat

Telèfon: 93 775 14 60
www.agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellvi

Carrer Manuel Fernández Peláez, 3
08769 Castellví de Rosanes

PREINSCRIPCIÓ 2021-2022

Presentació de sol·licituds: DEL 15 AL 24 DE MARÇ DE 2021
Tràmit TELEMÀTIC a la web del Departament d'Educació.

Més informació a la web del centre.


