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1. PROJECTE EDUCATIU 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és l’element vertebrador del centre i de l’activitat 

i, per tant, en determina l’organització, la gestió i el funcionament. Aquest el podeu 

trobar a: 

A la pàgina web de l’escola: 

https://agora.xtec.cat/ceip-general-prim-reus/wp-

content/uploads/usu163/2019/11/PEC2019.pdf  

2. CALENDARI ESCOLAR: 

El calendari escolar del curs 2020/2021 és el que ha promulgat el Departament 
d’educació a ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableix el calendari 
escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya que 
diu el següent: 

Inici de les classes a Infantil i 
Primària 

14/09/2020 

Vacances de Nadal  
del 22/12/2020 al 07/01/2021, ambdós 
inclosos  

Vacances de Setmana Santa 
del 29/03/2021 al 05/04/2021, ambdós 
inclosos 

Festius 
11/09/2020; 25/09/20; 12/10/2020; 
06/12/2020; 08/12/2020; 01/05/2021; 
24/06/2021; 29/06/2021 

Dies de lliure disposició 
07/12/2020; 15/02/2021; 16/02/2021; 
30/04/2021 

Dies amb jornada matinal 
el 20/12/2020 i del 07/06/2021 al 
22/06/2021 

Fi de les classes a Infantil i 
Primària 

22/06/2021 

Horari del centre: de 09,00h a 12,30h  i de 15,00h a 16,30h 

Com a situació excepcional les portes de l’escola s’obriran a les 8:50 i fins les 9:05 i 
a les 14:50 i fins les 15:05. 

 

3. ACTUACIONS EN SITUACIONS DE RETARD EN LA RECOLLIDA DE 

L’ALUMNAT 

D’acord amb la Resolució de 21 de juny de 2019, del Departament d’Educació 

d’Instruccions del curs, us comuniquem el procediment a seguir en cas de retard en la 

recollida de l’alumnat. 

- Quan es produeixi un retard en la recollida d’alumnat un cop acabat l’horari 

escolar, es procurarà contactar amb la família o els tutors legals de l’alumne/a. 

https://agora.xtec.cat/ceip-general-prim-reus/wp-content/uploads/usu163/2019/11/PEC2019.pdf
https://agora.xtec.cat/ceip-general-prim-reus/wp-content/uploads/usu163/2019/11/PEC2019.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_DOIGC_18_19.pdf


- Un cop esgotats els intents de comunicació amb la família o els tutors legals, la 

persona que fins aquell moment s’hagi fet càrrec de l’alumne/a lliurarà la 

custòdia del nen/a a la Guàrdia Urbana. 

- El pare/mare o tutor que arriba amb retard i no ha pogut contactar amb el 

centre, es dirigirà a l’escola i si la troba tancada o l’alumne/a ja no hi és, es 

dirigirà a la caserna de la Guàrdia Urbana a recollir-lo. 

En cas de tenir un imprevist fora convenient que truquéssiu a l’escola, perquè aquesta 

tingui constància del retard i prengui les mesures oportunes.  

 

4. AUTORITZACIONS DE SORTIDES, DE PROTECCIÓ D’IMATGE I DE 

SORTIDA HABITUAL DEL CENTRE. 

El primer dia de curs es recolliran les autoritzacions per a les sortides del centre a 

activitats de curta durada a Reus, la de realització de fotografies i/o filmacions d’àmbit 

educatiu i produccions pròpies de l'alumnat i la de notificació de l’acompanyant 

habitual de les sortides de l’escola. 

 

5. PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL CENTRE 

D’acord amb les directrius del Departament al llarg del primer trimestre es realitzarà al 

centre un simulacre d’evacuació. 

 

6. VISITES PROFESSORAT I  ABSÈNCIES DE L’ALUMNAT 

Els recordem que cada professor/a tutor/a té un horari singular de visites per atenció a 

les famílies a causa de a complexitat del horari; els demanem que el respectin al 

màxim i en cas d’haver de comunicar alguna cosa al professorat ho facin a través de 

l’agenda de l’alumne o d’un correu electrònic. 

Tots els docents de l’escola tenen un correu electrònic destinat a la comunicació amb 

les famílies amb el domini @generalprim.cat i que podreu trobar a la pàgina web del 

centre. 

Aquest any i degut a la situació excepcional que estem vivint totes les comunicacions 

família i escola es faran de forma telefònica o telemàtica.  

De la mateixa manera us demanem que en cas de que el vostre fill/a no pugui assistir 

al centre per qualsevol raó ho comuniqueu telefònicament el mateix dia i per escrit una 

vegada el nen/a s’incorpora a classe. (La direcció del Centre té la obligació de 

comunicar als Serveis Socials de l’Ajuntament les absències de l’alumnat no 

justificades). 

 

7. RECULL DE NORMATIVA BÀSICA DEL CENTRE 
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Els recordem una sèrie de qüestions que cal tenir en ment: 

 Líquids, no és permès per qüestions higièniques el portar sucs i productes 

làctics a l'escola, de la mateixa manera a primària sols s'autoritza portar a la 

motxilla una botella d'aigua per beure entre hores. 

 És prohibit l'ús de telèfons mòbils, l'ús de càmeres fotogràfiques i d’altres 

aparells electrònics,  per tant en el cas de trobar un alumne utilitzant dits 

aparells sense autorització del professorat aquest seran entregats a la 

direcció. 

 És obligatori l'ús de les bates i l’ús de l'equipament esportiu de l'escola per 

a tot l'alumnat en hores d'Educació Física i sortides escolars recomanades. 

 No és permès menjar xiclets ni llaminadures en hores escolars amb 

excepció de les emprades amb fins terapèutics 

 No es permès que l'alumnat portin cap mena de pilota ni joguina pròpia, 

amb excepció de les permeses per al menjador escolar. 

 En els casos de retards en les entrades al centre, els alumnes romandran 

fora de l'aula fins al canvi d'activitat per no destorbar el treball dels 

companys, en el cas de reiteració dels mateixos s'informarà als Serveis 

Socials corresponents. 

 

8. MEDICAMENTS I PROCEDIMENTS MÈDICS 

Cal recordar que cap persona que treballa al centre té autorització per donar cap tipus 

de medicació als alumnes. En cas de que alguna vegada l’alumne necessiti rebre’n 

caldrà que demaneu i autoritzeu al professorat per administrar-ho adjuntant a dita 

autorització la prescripció facultativa, on ha de constar: el nom del medicament, la 

dosi, l’horari i el calendari (dies de durada), les vegades que cal administrar el 

medicament al dia i les hores de les preses. 

De la mateixa manera el protocol d’actuació de l’escola en casos d’emergències 

mèdiques diu que es realitzarà l’evacuació de l’alumne accidentat de la manera que es 

consideri més convenient (per mitjans propis al CAP Sant Pere o a través del SEM en 

cas de dubtes de gravetat de l’accident), al mateix moment el centre es posarà en 

contacte amb la família. 

En el cas de l’alumnat que es trobi malament amb febre alta, vòmits, dolors diversos, 

que no indiquin un estat d’emergència vital el centre es posarà en contacte amb la 

família per tal de que sigui recollit al centre. 



Davant d’una malaltia crònica o de llarga durada (asma, diabetis, etc.) les famílies 

informaran a l’escola per tal de poder actuar en cas de que fos necessari. Cal informe 

mèdic de com actuar. 

Davant la persistència prolongada de medicacions o símptomes ( tos, vòmits, diarrea, 

dolors...) l’escola es reserva el dret d’exigir un informe on costi l’orientació diagnòstica, 

la medicació i la garantia de no contagi. 

El centre aplicarà el protocol de l’Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias de 

l’Ajuntament de Reus on prescriu, entre d’altres situacions el següent: 

Un nen no pot anar a l’escola si està malalt. 

1. Símptomes generals: 

 Febre superior a 37,5º C; Malestar general; Estat que impedeix participar 

amb normalitat a les activitats de classe. 

2. Símptomes respiratoris: 

 Dificultats respiratòries; Tos persistent i continuada; Dispnea... 

3. Símptomes digestius: Diarrees, vòmits. 

4. Altres: 

 Polls sense haver iniciat el tractament, lesions a la pell (excepte si porten 

informe del pediatre amb el diagnòstic que indiquin que no és contagiós). 

 
Aquest any i degut a la pandèmia de la COVID19 tampoc poden assistir a l’escola els 
alumnes que presentin la següent simptomatologia: 

 Dificultat respiratòria sobtada 

 Febre 

 Tos 

 Malestar general 

 Mucositat 

 Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura 

 Nàusees, vòmits i/o diarrea 

En el cas que algú del nucli familiar hagi tingut contacte amb persones diagnosticades 
de COVID19 cal que ho feu saber immediatament al vostre centre de salut de 
referència i també a l’escola mitjançant el correu electrònic 
escolageneralprim@gmail.com o al telèfon 977312593. 

mailto:escolageneralprim@gmail.com

