
 

  
 
Us fem arribar les normes generals de funcionament de la nostra escola per al 
proper curs 2020/21.   
 
CALENDARI ESCOLAR  
 
El mes de juliol us vam adjuntar el calendari del curs 2020-2021 on consten els dies 
d’inici i final de curs, les vacances, els dies de lliure disposició i la jornada intensiva. 
Us preguem que el tingueu present durant tot el curs. També el podeu consultar a la 
web. 
 
HORARI DE CLASSES 
 
Les classes de P4 fins a 6è faran el següent horari: 

Matí: de 9:00h a 12:30h 

Tarda: de 15:00h a 16:30h 

La classe de P3 farà el següent horari: 

Matí: de 9:10h a 12:30h 

Tarda: de 15:00h a 16:40h 

 
Entrades 

De P4 a 6è 

A fi d’evitar aglomeracions a les entrades, s’habilitaran tres entrades diferents. Cada 
grup estable tindrà assignada una entrada. 

 Entrada Ronda Ibèrica: P4, P5 i 1r 
 Entrada Principal pel carrer Zamenhof: P3, 2n i 3r 
 Entrada Avinguda de la Collada: 4t, 5è i 6è 

Un cop dins del pati de l’escola, cada grup estable tindrà assignat un Punt de Trobada 
diferent (veure imatge página següent). 

Al matí, les portes del centre s’obriran a les 8:45h. Les famílies i infants, quan vagin 
arribant, es dirigiran al Punt de Trobada del seu grup estable i esperaran a que sigui 
l’hora d’entrar a les aules. Durant aquesta estona la responsabilitat sobre les criatures 
(des de P3 fins a 6è) recau sobre les famílies. 

Un cop soni la música, a les 9h, cada mestra/e anirà al Punt de Trobada del seu grup 
estable per recollir els infants i entrar a l’aula. En aquest moment, les famílies ja 
podran marxar del centre.  

En el mateix punt de trobada, el mestre o la mestra assegurarà un rentat de mans 
amb gel hidroalcohòlic de tot l’alumnat i dirigirà al grup estable cap a la seva aula 
assegurant no coincidir amb cap altre grup.  
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P3 

A partir de les 9:10h, i sempre hi quan la mestra d’aquesta classe ho vegi segur, les 
famílies de P3 que arribin al centre, o ja es trobin al seu punt de trobada, podran 
acompanyar al seu fill o filla a la seva classe. 

 Només podrà acompanyar al fill o filla una persona adulta i ho farà amb la 
mascareta posada. 

 L’entrada de l’alumnat de P3 es farà de 9:10 a 9:30h. Durant aquesta estona, 
en cas de necessitat, la persona acompanyant es podrà quedar a la classe. 

 Les famílies que arribin de les 9:30h en endavant no podran accedir a la classe 
i entregaran el fill o filla, a la persona que els atengui, a la porta de l’escola. 

 
A les 15h l’entrada de tot l’alumnat que hagi anat a dinar a casa es farà de la mateixa 
manera que a les 9h del matí, però les portes del centre s’obriran 10 minuts abans 
que soni la música. 

L’alumnat que s’hagi quedat al menjador de l’escola estarà esperant a l’aula del seu 
grup estable juntament amb la monitora o monitor de referència del grup. 

Les famílies o alumnes que arribin tard i el seu grup estable ja hagi marxar cap a 
la seva aula, hauran de dirigir-se a la porta principal de l’Escola (carrer 
Zamenhof) i esperar a que personal del centre pugui acompanyar l’alumna/e fins 
a la seva aula, previ rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.  

 



 

Sortides 

De P4 a 6è 

Quan sigui l’hora de marxar a casa, ja sigui a les 12:30h o a les 16:30h, la mestra o el 
mestre responsable de cada grup estable acompanyarà l’alumnat (previ rentat de 
mans) fins al seu punt de trobada on es retrobaran amb la família. Durant el trajecte, 
el mestre o la mestra s’assegurarà de no coincidir amb altres grups. 

P3 

Les sortides són a les 12:30h del migdia i a les 16:40h de la tarda. 
A les hores de sortida, les mestres de P3 acompanyaran a l’alumnat al racó de la font, 
des d’on s’entregaran a les famílies que estaran esperant al seu punt de trobada. 
 
RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 
 
És fonamental que escola i família mantinguem una relació de comunicació i 
confiança. 
 
Comunicacions 
 
Per norma general, les informacions individuals, comunicats generals i de classe 
s’enviaran a través de l’aplicació Dinantia. 
 
És important que reviseu regularment les carpetes, motxilles, agendes... dels 
vostres fills/es, i el programa Dinantia, per tal de comprovar si teniu algun 
comunicat de l’escola. 
 
Sempre que us sigui possible, feu-nos arribar les informacions del dia a dia a través 
d’una nota escrita (a partir de 3r de primària a través de l’agenda de la vostra filla o fill) 
o del programa Dinantia. 
 
Cal que ens comuniqueu per Dinantia les faltes d’assistència dels vostres fills i filles. 
 
Entrevistes 
 
Al llarg del curs es podrà  mantenir entrevistes a petició de l’equip de mestres o de la 
família que seran sol·licitades amb la suficient antelació i segons la disponibilitat 
horària del professorat. 
 
Reunions 
 
Durant el curs se us convocarà a diverses reunions per tractar temes concrets del 
curs o el cicle del vostre fill/a. És molt important que hi assistiu per tal de rebre la 
informació que s’hi doni. 
A aquestes reunions  no poden assistir-hi els fills i filles. 
 
ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 
 
Sempre que sigui imprescindible l’administració de medicaments en horari lectiu, cal 
que el pare, mare o tutor/a legal aporti, a més del full de permís d’autorització de 
medicaments (que podreu trobar a la pàgina web de l’escola) degudament 
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complimentat, una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de 
l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Us agrairíem que 
també poséssiu el nom de l’infant a la capsa del medicament. 
 
COVID 
 
Degut a que la informació al respecte pot anar canviant al llarg del curs, podeu 
consultar la informació actualitzada a la pàgina web en aquest enllaç. 
 
ALTRES  
 
No es pot fer ús a l’escola d’aparells electrònics (consoles, MP3, telèfons mòbils...). 
Si es porten bicicletes, monopatins o patinets, aquests han de deixar-se als espais 
habilitats per aquesta funció i en cap cas fer-ne ús dins del recinte escolar. 
L’ús dels mòbils per part de l’alumnat està prohibit en tot el recinte de l’escola, ja sigui 
en horari lectiu, no lectiu, durant el pati obert, festes... 
 
Sobre la captació d’imatges i audiovisuals en festes i altres actes de l’Escola 
per part de familiars 
 
Les festes, activitats o actes, oberts al públic, en les que hi poden participar familiars o 
persones properes a l’alumnat, poden comportar la gravació d’imatges o veus dels 
nens i nenes de l’escola per part de les famílies. 
 
En aquests casos, la Direcció del centre fa saber a la comunitat educativa que, com 
marca la normativa vigent sobre Protecció de Dades, les persones que captin 
imatges, veu o audiovisuals en aquests actes només en podran fer un ús 
exclusivament personal i domèstic.  
 
La Direcció del Centre també vol fer saber que aquestes imatges o gravacions no es 
podran publicar ni difondre a Internet, xarxes, blogs... tret que s’hagi obtingut el 
consentiment de les famílies de tots els nens i nenes que apareixen a la imatge o a la 
gravació.   
 
SERVEIS 
 
Servei de menjador 
 
L’escola disposa de servei de menjador amb cuina pròpia. 
Aquest servei està gestionat per l’AFA de l’escola que és qui us informarà sobre els  
preus, menús i pagament a través de la secretaria de l’AFA. 
 
Extraescolars 
 
L’ AFA de l’escola ofereix el servei d’activitats extraescolars que se us concretaran a 
durant el mes de setembre. 
 
Biblioteca  
 
Del projecte de la Biblioteca per aquest any, el seu ús, el servei de préstec i la resta 
d’activitats organitzades en el seu marc, us en informarà durant les primeres 
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setmanes la Comissó de Biblioteca de l’Escola (formada per membres de l’AFA i de 
mestres de l’Escola). 
 
Aquest curs la biblioteca de l’Escola no s’obrirà en horari extraescolar. 
 
Pati extraescolar 
 
Enguany no s’obrirà el pati de 16:30 a 17:30. Les portes de l’Escola es tancaran a les 
16:45h.   
 
Aniversaris  
 
Durant aquest curs, queden prohibides les coques i els pastissos casolans. Si algun 
infant vol celebrar el seu aniversari, haurà de dur una coca o pastís comprada en 
algun establiment, amb el seu envoltori original i ensenyar el tiquet de compra al o la 
docent responsable del grup estable. Tampoc es bufaran les espelmes. 

              
 Equip de mestres 


