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L'Hospitalet, setembre de 2020 

 
Benvolgudes famílies: 
En primer lloc desitjar-vos que esteu bé de salut i aprofitem per donar-vos informacions sobre el 
curs escolar 2020-2021. Aquest, serà clarament diferent i tot vindrà marcat per l’evolució de la 
pandèmia.  
Teniu disponible a la web del centre el Pla d’organització 2020-2021 davant la pandèmia amb tot 
els protocols i més informació, un cop presentats al Consell Escolar. 
En tot cas, no dubteu en dirigir-vos a l'escola quan ho considereu necessari.   
        

El Claustre de professors 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Horari d'atenció al públic 
 
Direcció : Dimarts de 9,10 a 10h i dijous de 14,45 a 15,30h (amb cita prèvia per Dinantia) 
Administració: Diàriament de 9,10h a 12,30h i de 14,45 a 15,50h  (amb cita prèvia per telèfon)   
Cap d'Estudis: Dimecres de 11 a 12h i dilluns de 14,45 a 15,30h (amb cita prèvia per Dinantia) 
 
Per tal d'oferir-vos un millor servei, és imprescindible que respecteu l'horari marcat d'atenció al 
públic i demaneu cita prèvia. 
 
Horari escolar  
 
L’horari marc serà de 9 a 12.30h i de 14.30-16h (més avall teniu l’horari exacte d’entrades i 
sortides) 
Recordeu que aquest curs, de forma excepcional i per indicació del Departament d’Educació, no 
s’impartirà la sisena hora a Primària.  
Preguem que respecteu l'horari marcat per al bon funcionament de les classes. 
 
Entrades i sortides 
 
Per evitar aglomeracions a les entrades i sortides, es realitzaran de forma esglaonada. 
 

ACCÉS CURS MATÍ TARDA 

Vidre Pedraforca 29 P4 8,50-12,20 14,30-16 

Porta Eleccions 1r 8,50-12,20 14,30-16 
la porta s’obrirà a les 
15;55h 

Vidre Pedraforca 29 P3 9-12,30 14,40-16,10 

Porta Eleccions P5 9-12,30 14,40-16,10 

PORTA CURS HORARI 

C/ Alacant 2n 8,50-12,20 14,30-15,50 

C/ Alacant 3r 8,50-12,20 14,30-16 

C/ Pedraforca 31 4t 8,50-12,20 14,30-16 

C/ Alacant 5è 9-12,30 14,40-16,10 

C/ Pedraforca 31 6è 9-12,30 14,40-16,10 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-menendezpidal-hospitalet/general/pla-dorganitzacio-2020-2021-davant-la-pandemia/


 

Durant les entrades al matí i a la tarda, l’alumnat té un marge de 7 minuts per accedir a les seves 

aules. Després les portes es tancaran a les 8,57h, 9,07h, 14,37h i 14, 47h respectivament. 

L’alumnat que arribi tard (fora del seu horari) haurà d’esperar a que entri tothom i després  

serà acompanyat a la seva aula, comptabilitzant un RETARD. 

Tant alumnat, com famílies i resta de personal que treballa al centre HAN DE PORTAR 

MASCARETA QUAN ACCEDEIXIN AL CENTRE. 

A Primària és OBLIGATORI L’ÚS DE MASCARETA DURANT TOT L’HORARI ESCOLAR. 

 
Preguem puntualitat a l'hora de recollir els seus fills/es a la sortida del col·legi. 
 
Recordeu que els alumnes de 3r a 6è de Primària poden marxar sols a casa. 
 
 
Calendari escolar: curs 2020-2021 
El curs escolar per als alumnes comença el 14 de setembre i finalitzarà el 22 de juny de 2021. 
Vacances de Nadal, del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos). 
Vacances de Setmana Santa, del 29 de març al 5 d'abril de 2021 (ambdós inclosos). 
 
Seran dies festius: 

 24 de setembre (Festa local. Mercè) 

 8 de desembre. (Dia de Inmaculada-Concepció) 

 24 de maig (Segona Pasqua) 
 
Els dies de lliure disposició, aprovats pel Consell Escolar, que seran també festius són: 

 7 de desembre de 2020. 

 15 de febrer  de 2021. 

 21 de maig de 2021 
 
 
Jornada Intensiva. 
21 de desembre de 2020 i 21 de febrer de 2021. 
Del 7 al 22 de juny de 2021. 
 

Durant els dies de jornada intensiva, el 21 de desembre i del 7 al 22 de juny  l’horari serà de 9 a 

13h (ja informarem de les franges horàries d’entrades i sortides) 

 

 

Agenda escolar 
L’agenda escolar s’utilitza des de 3r fins a 6è de Primària. Els objectius que volem assolir són: 

- afavorir l'organització de l'activitat escolar 
- potenciar l'autonomia personal, a partir de reflectir-hi les tasques a realitzar a  l'escola 

i a casa 
- ser una eina de comunicació entre l'escola i les famílies 

Recomanem que demaneu l'agenda als vostres fills/filles i que la reviseu freqüentment amb ells. 
 
 
 
 
 
 
 

https://agora.xtec.cat/ceip-menendezpidal-hospitalet/wp-content/uploads/usu750/2020/07/Calendari-2020-2021-Menendez-Pidal.pdf


 
Reunions de pares/mares - professors/es 
 
Cada nivell ha convocat els pares/mares a les respectives reunions d’inici de curs de forma 
telemàtica, donat que no es poden realitzar reunions de més de 10 persones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
El seguiment de cada alumne/a al llarg del curs es farà mitjançant entrevistes famílies - tutors 
durant els dies de visita reservats dimecres de 12,30a 13,30 h.  
Es realitzaran prioritàriament per telèfon, VC Dinantia. Si no és possible, es realitzaran de forma 
presencial, mantenint les mesures de seguretat  
 
 

Tutors/es 
 

NIVELL GRUP A GRUP B GRUP C 

P3 Eva/Ana Pri. Gisela Yolanda P. 

P4 Antònia Loreto Goreti 

P5 Anuska Gemma Alba 

REFORÇ INF Neus, Remei, Sonia, Ana Pe., Inmaculada, Asun, Irene, Tere i Tania (TEI)  

1r Laura Georgina Jessica 

2n Dolors Roser Ana S. 

3r Víctor Carme Maria 

4t Paula Marta Araceli 

5è Lourdes Silvia Cristina 

6è Lluís Ana J. Ángel 

REFORÇ PRIM Vanessa, Alícia, Albert, Sergi, Marta G., Xavi, Natalia, Dani, Jaume i Rocío. 

 

 

 

 
 

 

 

P3 DIJOUS, 10 SETEMBRE A LES 10H/12H 

P4 DIMECRES, 9 SETEMBRE (A LES 11,30-P4A, 12,30-P4B I A LA TARDA-P4C) 

P5  DIMARTS, 8 SETEMBRE ( A LES 10-P5A, 11-P5B, 12H-P5C) 

1R DIMARTS, 8 DE SETEMBRE (11H-1A, 12H-1B I 13H 1C) 

2N DIMECRES, 9 SETEMBRE (10H-1A, 11H-1B I 12H-1C) 

3R DIJOUS, 10 DE SETEMBRE A LES 18H. 

4T DIMECRES, 9 DE SETEMBRE ( 4A-17.OOH, 4B-16.00H I 4C-18.00H) 

5È DIMECRES, 9 DE SETEMBRE (17.OOH) 

6È DIMECRES, 9 DE SETEMBRE (18H) 



 

 
ESPECIALISTES 

▪  Aula d’acollida: Ariadna 

▪  E. Especial:  Andrea T,. Anabel, Neus M., Charo , Teresa C. (MALL) 

▪  E. Física:  Marc i Isidro. 

▪  Anglès: Melania , Silvina , Andrea G., Helena 

▪  SIEI: Amanda  (tutora), Rosella  (educadora) 

▪  Integradora Social: Yolanda S. 
 

 
 
Equip directiu 
 
Directora: María José Laborda  
Cap d'estudis: Rocío Fernández  
Secretària: Remei Martínez  
 
 
 
Informacions diverses: 
 

 Guarderia. Aquest curs funcionarà el servei de guarderia per a alumnes del centre amb horari 
de 8 a 9h del matí i de 15,50 a 17,30 de la tarda.  Interessats preguntar per la Srta. Loli. 
 

 Acollida de nens/es de parvulari amb germans a primària. Aquest curs no s’ofereix aquest 
servei ja que tot l’alumnat té el mateix horari marc. 

 

 Menjador. La data d'inici serà el 14 de setembre, per a tots els alumnes menys els de P3. 
Aquests últims es podran incorporar al servei a partir del dilluns 21 de setembre, després de 
realitzar l’adaptació. 

 
El preu diari del menú pels alumnes fixos és de 6,20 € 

El preu diari del menú pels alumnes esporàdics és de 6,80 € 
Per a més informació sobre preus, forma de pagament, normativa de menjador, etc. 
contactar amb el  Sr. Joaquín per whatssap o telèfon 647 903 296 (diàriament de 9 a 10,30h). 
 
El llistat dels alumnes que van sol·licitar i han obtingut Beca de menjador per a aquest curs, 
ENCARA NO ESTÀ disponible. S’informarà a les famílies que obtinguin beca per Dinantia.  

 
 

Recordeu que no hi ha convocatòria de setembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Normativa. Us recordem que: 
 
 L’assistència a l’escola és obligatòria. Quan l’alumne/a no pugui assistir per visita mèdica o 

perquè es trobi malament s’ha d’avisar a l’escola per telèfon o, millor por DINANTIA al 
tutor/a. 
Si és perquè presenta símptomes compatibles amb COVID-19 o proves PCR, avisar a Direcció 
o Cap d’estudis. 
 

 No estan autoritzades les absències de l’alumnat per VACANCES, fora de les permeses pel 
Departament d’Ensenyament, en el seu calendari escolar. Es pot perdre la plaça escolar 
d’ofici. 
 

 També es pot perdre, si es té, la beca de menjador (absència superior a 15 dies).  
 

 Quan la recollida de l’alumne/a la realitzi una persona diferent de l’habitual, heu d’avisar al 
tutor/a amb una NOTA, DINANTIA o TELEFÒNICAMENT indicant el nom d’aquesta.  
Sempre que necessiteu deixar els vostres fills/es al servei de guarderia, heu d’avisar amb 
antelació al tutor/a i a la monitora (Srta. Loli 617830867). 

 

 CAP alumne/a pot sortir sol de l’escola en horari lectiu. Si teniu prevista visita mèdica, 
SEMPRE ha de venir a recollir-lo una persona adulta. 

 

 Quan siguin els germans grans els que recullen els petits a les sortides, la família ha de signar 
una AUTORITZACIÓ que teniu disponible a Secretaria. 

 

 Els alumnes no poden portar a l’escola CAP MATERIAL PER COMPARTIR, HA DE SER D’ÚS 
INDIVIDUAL. TAMPOC ES PODRAN PORTAR AQUEST CURS PILOTES PEL PATI. 

 

 No es poden portar telèfons mòbils, consoles, MP3 ni objectes que puguin fer mal a l’escola.  
 

 És més saludable que els nens i nenes portin un entrepà o fruita per esmorzar que pastes. 
Cada DIMECRES continuarem celebrant el dia de la FRUITA. És recomanable que utilitzeu 
CARMANYOLES ó BOC’N’ROLL. 

 
 Aquest curs es podrà portar una ampolla d’aigua (millor reutilitzable) per facilitar que els 

nens i nenes beguin sense necessitat d’anar als lavabos. Evitarem desplaçaments 
innecessaris i que es barregin amb altres grups. 

 

 L’escola no es fa responsable de les joguines o diners que puguin portar els nens. 
 

 ADVERTÈNCIES. L’escola disposa d’un sistema per comunicar les famílies les faltes comeses, 
amb l’explicació pròpia de l’alumne (“què ha passat”) i la sanció posada per l’escola. Aquest 
document arriba a la família i s’ha de retornar a secretaria SIGNAT PELS PARES, conforme 
estan assabentats. 


