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INFORMACIONS DE LA REUNIÓ GENERAL D’INICI DE CURS 2020-2021 
 
 
 

1.  CLAUSTRE DE PROFESSORS. 
 
DISTRIBUCIÓ D’ALUMNES i TUTORS/ES  
 

Etapa cicle nivell alumnes Tutor/a 

Educació 
infantil 

Infantil P3 4  

Núria B. 
 
Amanda P4 8 

P5 5 Susana 

 Cicle inicial 1r 6 Carles  

2n 4 

Educació 
primària 

Cicle Mitjà 3r 1  

4t 3 Edu 
 
 

 Cicle 
superior 

5è 2 

6è 5 

TOTAL ALUMNES DE L’ESCOLA                        38 

 
MESTRES ESPECIALISTES I DE SUPORT 

 

ETAPA ÁREA/SUPORT/SISENA  MESTRE/ESPECIALISTA 

Educació 
INFANTIL 

Suport/Desdoblaments Mayte, Georgina, Sònia 

Música Mayte 

Anglès Georgina  

 Educació Física Sònia  

 
Educació  
PRIMÀRIA 

Desdoblaments/Sisena 
hora 

Carles,Edu,Mayte, 
Georgina i Núria S. 

Música Mayte 

Anglès Georgina  

Educació Física Sònia  

 

SERVEI EDUCATIU DEL SEGRIÀ 

PSICOPEDAGOGA: Eugènia Torreguitart 

LOGOPEDA: Rosa Pereta 

TREBALLADORA SOCIAL: Maria Eva Farré 

 

PERSONAL DE SERVEIS 

Menjador: Núria Aguilà 
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2. CALENDARI DEL CURS 2020-2021. 

 
D’acord amb la disposició del departament d’ensenyament, ORDRE 

EDU/119/2020, de 13 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del 

curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris, 

 

• Les classes s’iniciaràn el dilluns 14 de setembre i s’acabaràn el 22 de juny de 

2021. 

 

• Vacances i dies festius: 

 

VACANCES 

NADAL Del 22 de desembre de 2020 al 7 
de gener de 2021, ambdòs 
inclosos 

SETMANA 
SANTA 

Del 27 març   al 5 d’abril de 
2021, ambdòs inclosos 

DIES FESTIUS 

Festa local 5 d’octubre 2020 (en comptes 
del 8 de setembre) 
14 de maig de 2021 

Festa lliure 
disposició 

7 de desembre 2020 

Festa lliure 
disposició 

15 febrer 2021 

Festa lliure 
disposició 

6 abril 2021 

 

• Jornada continuada: 
 
En horari lectiu de 9.00h a 13.00h i/o de 9.00h a 15h per aquells 
alumnes que fan ús del menjador escolar. Períodes de jornada 
continuada: 

- 21 de desembre de 2020 
- Del 7 al 22 de juny de 2021, ambdòs inclosos 

 

• Entrega d’informes final de trimestre. 
- Educació infantil: finals de gener i juny 
- Educació primària: desembre-març-juny 
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3. SORTIDES PROGRAMADES. 
 

No es preveu realitzar sortides de ZER o d’escola, colònies, trobades 

musicals o esportives, celebracions de festivitats,... durant el primer 

trimestre. A partir del gener, es podran organitzar o no, en funció de la 

pandèmia.  

L’escola podrà realitzar sortides d’entorn, mantenint el distanciament físic 

amb d’altres persones. 

 

S’ha conservat la sortida de les colònies 2021 del tercer trimestre: 

 
 Etapa Sortida programada 

 
 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

 
Infantil 
 

 
 27 i 28 maig colònies a Prades 
 

 
Primària 

 
  26, 27 i 28 maig colònies a 
Prades 
 

 

 
Els agrupaments per les sortides, a nivell de Zer,  d’aquest curs seràn els 
següents: 

 
- Grup 1: INFANTIL (P3,P4,P5) 
- Grup 2: CI ( 1r i 2n) 
- Grup 3: CM ( 3r i 4t) i CS ( 5è i 6è) 
- Grup 4: tota l’escola junta/tots els nivells de primària 

 
Aquestes sortides, a més de les programades,  serán aprovades prèviament 
pel Consell Escolar d’escola. 
 

Uns dies abans de la sortida es farà arribar per correu la circular de la sortida 

amb tota la informació d’interés (explicació de l’activitats, horaris, preu…) i 

s’entregarà a cada alumne l’autorització que haurà de signar la família. 

En tot moment es tindrà en compte la relació número 

d’alumnes/acompanyants establerta pel Departament.  

 A les sortides i excursions els alumnes sempre portaran el xandall de 
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l’escola. 

L’assistència a les sortides no és obligatòria, si algún alumne no va a la 

sortida vindrà a l’escola si hi ha personal docent disponible. 

 
 

 

4. ORGANITZACIÓ ESCOLAR  
 

4.1 MENJADOR ESCOLAR. En aquests moments encara no és oficial quina 

serà l’empresa que tindrà la cessió del servei de menjador escolar. En quan 

rebem la informació us la farem arribar el més aviat possible. 

 
 4.2 NORMES GENERALS 

 

• La puntualitat és imprescindible per al bon funcionament del centre. La 

falta de puntualitat o assistència i els retards a classe caldrà que siguin 

justificades per les famílies.  

 

• Entrades i sortides del centre 

Entrada al centre. L’alumne podrá accedir al recinte escolar (pati)  5 

minuts abans de les 9h i 5 minuts abans de les 15h, sempre i quan el 

tutor/a o el mestre responsable del grup ja sigui a l’escola. A mesura que 

els nens i nenes van arribant poden dirigir-se cap a les seves aules.  

 

Tant els alumnes de primària com els d’infantil, per tal d’evitar 

aglomeracions a l’entrada de l’escola, entraran sols una vegada arribin a 

la porta exterior (reixa) on estarà el punt de desinfecció de mans. 

Després es dirigiran cap a la seva aula on esperarà el tutor/a o mestre 

responsable. 

En el cas dels alumnes de P3, el pare o la mare podran acompanyar els 

nens  fins la porta de la classe durant el periode d’adaptació (setembre). 

 

L’adult sol podrà acompanyar al nen/a a dins de l’escola si hi ha una 

causa justificada, de lo contrari es desaconsella que els adults 

accedeixen al centre. 
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Sortida del centre.  

Els alumnes d’infantil efectuen la sortida acompanyats de la mestra-

tutora, o del docent encarregat. Ho realitzen mitjançant una fila fins a la 

porta de la reixa i  es lliuren a la familia o la persona que ells hagin 

delegat (que esperen a la reixa exterior.  

Cicle inicial: El tutor o mestre encarregat del grup els acompanyarà fins 

la porta principal (fusta) i sortiran sols. El mestre vigilarà que el reculli la 

familia o persona responsable. Si algun alumne de cicle inicial marxa a 

casa sol s’haurà de comunicar a l’escola.  

Els alumnes de cursos superiors surten de cada aula, i el mestre ho 

observarà des de la porta.  

No es sortirà mai abans de l’hora corresponent. 

Si un alumne/a ha de sortir de l’escola durant l’horari lectiu, caldrà que 

les famílies o persones autoritzades vinguin a recollir-lo i avisin al seu 

tutor/a prèviament a través d’una trucada telefònica, parlant directament 

amb el tutor o a través de l’agenda escolar (en el cas dels alumnes de 

primària). 

 

• Celebració dels aniversaris:  es pot fer , de manera voluntaria, 

un obsequi per l’aula o preparar una activitat per fer amb els nens a 

classe. Al marge de si es fa o no,  sempre es continuarà fent un petit 

homenatge a l’aula al nen/a que celebri l’aniversari aquell dia (una 

corona, dibuix, cantar-li una cançó…).  

Si la família  organitza una festa d’aniversari fora de l’escola no es 

podran repartir les invitacions al centre. 

 

 
4.3.CELEBRACIÓ DE FESTES: enguany degut a la situació excepcional que 

estem vivint,  la celebració de festes escolars estarà condicionada a la situació 

epidemiològica i l’escola decidirà en funció de les recomanacions de les 

autoritats sanitàries.  
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4.4. AUTORITZACIONS (es va enviar un enllaç per accedir-hi) s’han d’entregar 
al tutor/a la primer setmana de curs. Recordem que són: 
 
- Sortides per l’entorn del poble 
- Paracetamol  
- L’autorització de sortida menors sols. 
- Administració de medicaments. 
 

 
 4.5.VIES DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 
-    Reunions : reunió inicial amb els pares de P3 i entrevistes. Reunió general 
de pares (setembre), reunions d’aula (dates a concretar), entrevistes 
individuals. 
 
- Agenda (alumnes de primària) 
 
- Entrevistes i horari d’atenció als pares : Cada tutor a la reunió de 
classe informarà al pares de quines són les hores d’atenció a la familia. 
 

La demanda d’entrevista podrá ser tant del mestre tutor com per interés 
particular de la família. 
 
Les entrevistes prescriptives es faran durant el segon trimestre. 
 
- Blog : https://agora.xtec.cat/ceip-montoliu/ 

 

 
5. INFORMACIONS DIVERSES 
 

• TALLERS INTERNIVELL:  
Aquest curs no es podran fer els tallers intercicle amb tot l’alumnat des de P3 
a 6è. Es continuaran fent tallers amb caràcer mensual però amb els alumnes 
de la mateixa classe. Els tallers d’enguany seran: 
                                - A infantil: creativitat i espais lúdics//decoració escola 
                               - A primària: ciència pràctica i divulgativa //decoració 
escola 

• TALLERS SETMANALS 
                              -A infantil: aula sensorial i robótica tots els dijous 
                             - A primària: hort i robótica tots els dimarts 

• APADRINAMENT LECTOR: aquest curs no es podrà fer perque no es 
poden barrejar alumnes de diferents grups estables. 

• BIBLIOPATI, PATI TEMÀTIC…: a partir d’octubre 

• Circulars correu @:  comunicar canvis d’adreça correu 
 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-montoliu/

