
 
Generalitat de Catalunya 
Departament Educació 
Escola Màrius Torres 
Tel. 93 440 92 66 
a8033560@xtec.cat 
www.escolamariustorres.com 

 

www.escolamariustorres.com 

COMUNICAT INICI DE CURS 2021-22 

Benvolgudes famílies: 
 

Us informem d’alguns aspectes organitzatius i de funcionament de la nostra 
escola que són importants que coneixeu abans de començar: 

1. CALENDARI ESCOLAR 

El curs escolar s’inicia el dilluns 13 de setembre  . Us recordem que al web de 
l’escola podeu consultar el calendari complert pel curs 2021-22. 

2. HORARI ESCOLAR 

Educació Infantil: De 09.30 h  a 13.00 h i de 15.00 h a 16.30 h 

Educació Primària: De 08.30 h  a 13.00 h i de 15.00 h a 16.30 h 

Acollida Matinal:  L’Acollida matinal tindrà lloc al nostre centre des de les 8.30 
hores fins a les 09.30 hores per l’alumnat amb germans o germanes a primària. 

3. ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i sortides a l’Escola seran esglaonades per evitar les 
aglomeracions. Tanmateix, us demanem que no resteu a la porta més enllà del 
temps imprescindible. 

 

Curs Horari 

Entrada 

Porta Entrada Horari 

Sortida 

Porta Sortida 

6è 8:30 h Porta Carrer Rosich 16:30 h Porta Carretera Collblanc 

5è 8:35 h Porta Carrer Rosich 16:35 h Porta Carretera Collblanc 

4t 8:30 h Porta Carretera Collblanc 16:30 h Porta Carretera Collblanc 

3r 8:30 h Porta Carrer Creu Roja 16.30 Porta Carretera Collblanc 

2n, 1r 8:35 h Porta Carrer Creu Roja 16:35 h Porta Carrer Creu Roja 

P5 9:30 h Porta Carrer Creu Roja 16:30 h Porta Carrer Creu Roja 

P4 9:30 h Porta Carrer Rosich 16:30 h Porta Carrer Rosich 

P3 9:35 h Porta Carrer Rosich 16:35 h Porta Carrer Rosich 

Acollida Matinal A les 08.30 h a la Porta del Carrer Rosich 
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4. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES  

Equip Directiu i administració: 

L’equip directiu els atendrà  des de les 09.00 a les 11.00 h  de dilluns a 
divendres. L’horari de l’administratiu del centre serà de 09.00 a 13.00 hores i 
de 15.00 h a 16.00 h  també de dilluns a divendres. 

Els comunicats d’escola es faran a través de l’aplicació DINANTIA que us 
podeu descarregar i a través de la pàgina web del centre. 

Coordinadora de menjador (Núria).  

Horari d’atenció de dilluns a divendres de 08.30 a 10.30 h. 

5. REUNIONS I ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES PER PART  DELS 
TUTORS  A L’INICI I DURANT EL CURS ESCOLAR. 

Les reunions informatives d’inici  de curs seran presencials  al pati de 
l’escola seguint en tot moment el protocol sanitari. El tutor/a us avisarà amb 
temps a través de l’agenda, el correu corporatiu i la web de l’escola. 

Les entrevistes durant el curs seran telemàtiques o  a través del telèfon.   

6. ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS 

Recordeu anotar a la primera pàgina de l’agenda del vostre/a fill/a totes les 
vostres dades de contacte. Anoteu sempre a l’agenda del vostre/a fill/a 
qualsevol comunicació que necessiteu fer-li saber al tutor/a. Els tutors us 
facilitaran també els seus correus electrònics amb els que podreu contactar-los 

A partir de 4t curs, els alumnes poden marxar sols a casa si estan degudament 
autoritzats. A partir de 3r en casos excepcionals sota petició. 

Us recordem que heu de portar-li al tutor/a el comprovant del pagament dels 
llibres sempre amb el nom i curs de l’alumne 

Els infants amb febre i /o malalts no poden assistir a l’escola. En el cas 
d’absències per confinaments d’algun contacte estret o familiar, cal sempre 
trucar a l’escola i avisar de la situació. 

L’ús de mascareta és obligatori pels infants des de 1r fins a 6è  durant tota la 
jornada escolar. A P3, P4 i P5 el seu ús no està indicat . Recordeu portar 
cada dia una ampolleta d’aigua per beure. 

7. MATERIAL 

Recordeu que tot el material comú que es fa servir a les aules, així com tots els 
tallers, activitats i  sortides es fan amb l’aportació econòmica de les famílies, 
que és de 130 euros, per tot el curs. Per fer el pagament podeu fer una 
transferència bancaria al número de compte següent de La Caixa indicant nom 
i curs de l'alumne: IBAN ES94 2100 0817 4002 0083 6673  


