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Mestres de Cicle Mitjà (3r i 4t)
TUTORES: Anna Romero (3r A), Elena Alarcón (3r B), Sílvia Guix (4t A), Gemma 
Brun (4t B). 

Anglès: Júlia Masons 

Música: Nancy Santiago

Educació Física: Elena Alarcón

SIEI i Educació Especial: Ester Gallés, Sílvia Guix, Anna Romero 

Religió: Alèxia Malet



Protocol COVID-19

· Modificació d’horaris 
d’entrada i sortida a CS 

per evitar 
aglomeracions. 

 

· 

Es prega puntualitat per poder prendre la 
temperatura i poder entrar amb el grup estable. 
L’alumne que arribi amb retard s’esperarà a 
l’entrada fins que se li prengui la temperatura i 
pugui anar amb el seu grup estable.
Avisar SEMPRE que l’alumne/a no pugui assistir 
al centre.
En cas de trobar-se malament, quedar-se a casa. 
Atenció a la simptomatologia COVID.



Protocol COVID-19

Diferents franges horàries per cicle

Esmorzem al pati

L’AFA ha comprat Material de joc

. Pati de sorra

. Pista

. NOVETAT!!!: Bosquet de can Sedó

Nova distribució de patis: cada cicle disposa d’un pati diferenciat: 



Protocol COVID-19

· Recordar l’ús de la mascareta en bon estat, es 
recomana:

- canviar-la diàriament i 
- portar una bosseta o estoig per desar-la. 
- portar-ne una de recanvi

 · Portar una ampolla d’aigua de casa i l’esmorzar 
dins una bosseta.

· Aquest curs no es podrà celebrar aniversaris a 
l’aula ni repartir llaminadures dins el recinte del 
centre.

· 



RECURSOS DIDÀCTICS/METODOLOGIA
● Tots els alumnes a partir de 3r de primària disposen d’un correu 

electrònic personal.  
● Classroom
● Quaderns “TOT TALLERS”
● Treball per projectes
● Espais: aquest curs es realitzaran dins el grup estable
● Conferències

3r: EL POBLE

 

Conferè

ncies? 

4t: LES COMARQUES



● Treball cooperatiu
● Matemàtiques manipulatives
● Aprenentatge significatiu i globalitzat. 
● Grups classe reduïts = atenció individualitzada.
● SEP
● Pla de Suport Individualitzat
● Educació Inclusiva 

RECURSOS DIDÀCTICS/METODOLOGIA



Agenda i horaris

RECURSOS DIDÀCTICS/METODOLOGIA

-Comunicació família-escola
- Organització personal

Deures
- Responsabilitat i autonomia
- Hàbits d’estudi i concentració
- Hàbits de treball i esforç
- Un dia a la setmana per la setmana  
següent: de divendres a dijous

Material de l’escola
-Espai personal a l’aula

-Desinfecció del material compartit

- Estoig individual



3rA3rB

4tA 4tB



EIX TEMÀTIC: 

Cicle Mitjà: L’aigua com a font de vida

3r A - L’Antàrtida

3r B - Les cascades

4t A - Els tsunamis

4t B - Els guèisers

No hi ha Planeta  B L

PROJECTES DE CENTRE



Recollida Selectiva:
Regla de les 3 “R”+ “no m’emboliquis” 

Arbre Apadrinat: 
3r: Auró blanc / 4t: Roure

Educació emocional i resolució de conflictes: 

Compromís

Per a facilitar i millorar la convivència es treballen les emocions i els sentiments. 
També es treballen a les tutories i assemblees d’aula. 

A finals del 1r trimestre. Repte personal. Aspecte a millorar. 

PROJECTES DE CENTRE



● Sortides pel poble i el seu entorn
● 2 + 1 sortides d’un dia durant el curs  
● Anem al teatre - Diputació  
● Blocs de pagament

Degut a les 

característiques 

d’aquest curs, 

s’ha considerat que 

el més prudent és 

NO FER COLÒNIES

SORTIDES I COLÒNIES 

Autorització general+circular amb autorització 
i preu de cada sortida. 



Protocol de bones pràctiques: comunicació i convivència
QUÈ CAL FER QUAN TENIM ALGUN DUBTE O NEGUIT?

Demanar cita prèvia per telèfon, agenda o correu electrònic

Horari d'atenció a famílies: Dilluns de 12:30 a 13:30h 
(Presencial o videoconferència)

     1r- Contactar amb el/la mestre/a implicat i/o tutor/a

       2n- Si cal, parlar després amb la coordinadora de cicle.

3r- Finalment, si és necessari, demanar assessorament a l’equip directiu.

  

objectiu comú

SEMPRE: Fem un ús responsable de les xarxes socials 
(Whatsapp)
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● Tenim un bloc:  https://agora.xtec.cat/iecastell/

● Segueix-nos a: Facebook, telegram, twitter, 
instagram

● Estelet

MÉS INFORMACIÓ

https://agora.xtec.cat/iecastell/


3rA 3rB

4tB4tA



    MARES I PARES
    DELEGATS/DES  



ALGUNA PREGUNTA…?


