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INFORMACIONS GENERALS CURS 2020/2021 
 
CALENDARI  DEL CURS 
- Inici del curs escolar el dilluns 14 de setembre amb l’alumnat (jornada de matí i tarda). 
- Vacances de Nadal del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos. 
- Vacances de Setmana Santa del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos. 
- Jornada continuada (de 9h a 13h) el dilluns 21 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de 
2021. 
 
DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ   
7 de desembre de 2020 
15 de febrer de 2021 
30 d’abril de 2021   
 
FESTES LOCALS  
Bellmunt del Priorat: 4 de desembre de 2020 
            29 d’abril de 2021 
 
El Masroig: 2 de novembre de 2020 

       29 d’abril de 2021 
          
Porrera: 9 de novembre de 2020 

   3 de febrer de 2021 
 
DIA D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
Els dimarts de 13 a 14h. Prèvia cita concertada per mitjà de l’agenda. 
 
REUNIONS GENERALS INFORMATIVES 
Reunió famílies. Inici de curs – setmana del 5 al 9 d’octubre de 2020. 
 
DATES D'AVALUACIÓ  
1r trimestre: 21 de desembre de 2020 – Entrega de l’informe del 1r trimestre a Educació Infantil i 
l’informe de qualificacions parcials a Primària. 
2n trimestre: 26 de març de 2021 – Entrega de l’informe de qualificacions parcials del 2n 
trimestre a Primària i entrevistes amb la famílies d’Educació Infantil i Primària durant el 2n 
trimestre (a concretar mitjançant l’agenda).  
3r trimestre: 29 de juny de 2021 – Recollida dels Projectes i treballs del curs. Entrega de l’informe 
del 3r trimestre a Educació Infantil i entrega de l’informe de qualificacions finals a Primària. 
 
ACTIVITATS I SORTIDES PEDAGÒGIQUES. 
*Totes les activitats i sortides pedagògiques programades estan subjectes a l’evolució de la 
situació epidemiològica. 
 
SORTIDES DE CAMP: A l’entorn proper per veure, estudiar, comentar, complementar els 
projectes que es treballin.  
 
1r Trimestre: 
XVIII Jornada Esportiva a El Masroig (no es podrà dur a terme). 
La Castanyada 2020 (Divendres, 30 d’octubre de 2020, a l’escola). 
Activitat Parc Natural de la Serra de Montsant (a l’escola i l’entorn). 
Sortida per iniciar el projecte de Nadal (Els quatre regnes de la natura al pessebre de l’escola). 
 
 



 
2n Trimestre: 
Carnaval a l’escola (Divendres, 12 de febrer de 2021 (tarda). 
Sortida relacionada amb el Projecte. 
La Ràdio a l’Escola 2021. 
Colònies:  Va de... Natura. 
Sortida “Coneguem el Priorat” dels alumnes de Cicle Mitjà. 
 
3r Trimestre: 
Jornada esportiva de l’alumnat de 6è de primària a l’INS Priorat. 
Participació a la Roda de Teatre (maig).  
Representació del teatre al casal del poble (juny). 
Festa de Fi de Curs. 
 
PROJECTE DE LLENGUA 
EI – CI:  Projecte de llengua catalana: El llibre de la selva (Competències de lectura i escriptura). 
 
CM – CS:  Projecte de llengua catalana i literatura: El llibre de la selva. 
 
PRIMÀRIA: Projecte de llengua castellana i literatura: Es prepararan lectures relacionades amb el 
projecte. 

           
Pla d’impuls de la Lectura: 

 “30’ de lectura”  
Dins els acords presos en el Pla d’impuls de la Lectura i contemplat en el nostre PEZ fem 
diàriament 30 minuts de lectura.   
 

 Maletes familiars: Durant quest curs les maletes familiars no podran viatjar per les cases 
però es prepararan activitats que l’alumnat podrà fer a casa juntament amb la família per 
seguir treballant l’objectiu que ens vam proposar al curs passat, la lectura compartida amb 
les famílies. 

 
PROJECTE GLOBALITZAT: “Natura” 
 
1r trimestre i 3r trimestre - Portes obertes. 
 
AGENDA 
Continuem amb les agendes del Parc Natural de la Serra de Montsant. Recordem que l’agenda és 
un nexe important de comunicació entre la família i l’escola. 
Les notes que des de l’escola s’escriguin a l’agenda, s’han de signar a casa un cop llegides. 
Recordeu d’anotar a l’agenda si hi ha algun canvi en la persona o persones que habitualment 
venen a buscar a l’alumne/a. 
Quan l’alumnat es queda de manera esporàdica al menjador, es convenient que s’anoti a 
l’agenda. 
 
TREBALL ESCOLAR A CASA*  
 

 Llengua catalana i castellana: Expressió escrita: escriure una composició setmanal. 
Educació  Primària. 

 Fitxa amb exercicis per treballar la lògica matemàtica (Educació Primària) 

 Llibre de lectura setmanal (EI)  
 
*Aquests treballs sistemàtics cal que els portin els dies acordats.  
 
AJUTS I BEQUES 
 
CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT 
Educació infantil i Primària: - Llibres (fins al 30 d’octubre) 
 
 


