
Escola Manuel Ortiz i Castelló 

CIRCULAR 
INFORMATIVA 

2021-2022 



 Carrer: Prat de la Riba s/n 
 Telf: 973150101 
 Mòbil: 638655094 
 Codi postal: 25430 - Juneda 
 Correu electrònic: 

c5001928@xtec.cat 
 Pàgina web: 

http://agora.xtec.cat/ceip-orca 
 Instagram: escolamanuelortiz 
 Telegram: Canal Escola Manuel 

Ortiz 



EQUIP DOCENT 

P3 A:  Maria Inglada 

P3 B: Aurora París  

P4 A: Anna Mateus  

P4 B: Elisabeth Hidalgo  

P5 A: Cristina Martí 

P5 B: Sílvia Cano 

Música: Carla Plana  

Anglès: Xavi Millà 

Psicomotricitat: Alba Solà 

Tècnic Educació Infantil: 
Eva  Seró   

 

Educació 
Infantil 

1r A   :  Eva Regué 

2n A  :   Rosa Maria Font 

2n B  :    Núria Solé  

               Cristina Ros 

Ed. Física : Pepita Llobera 

Anglès / Plàstica: Alba 
Solà 

Música 1r: Cristina Ros 

Música 2n: Núria Solé 

Religió: Xavier Alís 

Cicle 
Inicial 

3r A   :   Anna Ricart 

3r B   :   Núria Peirau  

              Àlex Gil 

4t A  :    Noèlia Abillà  

              Laia Guitarte 

4t B  :    Anna Rosinach 

Ed. Física  3r : Pepita 
Llobera 

Ed. Física  4t : Noèlia Abillà 

Anglès: Xavier Millà 

Música : Carla Plana  

Religió: Xavier Alís  

Cicle 
Mitjà 

5è A  : Mercè Farran 

5è B  :  Raquel perelló 

6è A  :  Consol Badia 

6è B  :  Rosa Perera  

Ed. Física : Pepita  Llobera  

Anglès : Gemma Porta 

Plàstica: Roser Ferragut 

Música: Cristina Reñé 

Religió: Xavier Alís   

Cicle 
Superior 

 



• Directora: Cristina Reñé 

• Cap d’Estudis: Carla Plana 

• Secretària: Mercè Farran • Ed. Infantil :  Anna  Mateus 

• C . Inicial :   Eva Regué    

• C. Mitjà  :    Anna Ricart 

• C. Superior : Consol Badia 

• Coordinador Estratègies Digitals :  

Jordi Vicens 

• Coordinadora  Esbarjo : Noèlia Abillà   

• Coordinadora Riscos Laborals : Pepita 

Llobera 

• Coordinadora Pla de l’Esport : Pepita 

Llobera  

• Coordinadora LIC: Raquel Perelló 

• Coordinadora CAD : Carla Plana   

 
 
 
 
 

• Mestra Ed. especial: Angelina Sancerni 

• Educadora: Mònica Riatós 

• Auxiliars d’Educació especial: Dolors 

Pascual i Esther Artigas 
 

SIEI Equip directiu 

Coordinacions 

Personal no docent 
• Administrativa: Sheila Pérez 

• Conserge: Mercè Soler 

Serveis educatius 
 
• Psicopedagog : Tomàs  Sánchez  
 
• Logopeda : Xavier Pujades  
 
• Treballadora Social : Carme Llobera  

 

Aula 
d’acollida 

• Mestra: Anna Salla 

Aula de suport 
• Mestra Ed. Especial: Teresa 

Barrufet 



P5 

HORARI 
 

Matí 9:00h – 12:30h 
Tarda 15:00h – 16:30h 

C/ Prat de la Riba C/ Mossèn Cinto 
Verdaguer 

C/ La Font (Porta 
principal) 

C/ La Font (Porta 
blanca - escales) 

P3 – P4 

1r-2n - 
3r 

4t 

5è – 6è 



CALENDARI ESCOLAR  2021-2022 



Reunions inici de curs al pati de l’escola 

P3: 23 setembre 18:00h 
P4: 28 setembre 18:00h 
P5: 27 setembre 18:00h 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Educació infantil Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior 

27 setembre 
19:00h 

28 setembre 
19:00h 

29 setembre 
19:00h 

● Les reunions pedagògiques  i  informatives  d’inici de curs seran per tractar temes generals, 
exposar objectius i propostes d’activitats. (només 1 membre per família)  

● Informes : 
 Ed. Infantil – 2 informes  (gener i juny) 
 Ed. Primària – 3 informes, un per trimestre ( desembre, març i  juny ) i informe final (juny). 
 
● Les entrevistes amb els pares per tractar temes específics de l’alumnat, es faran amb convocatòria 

prèvia a l’agenda o per telèfon. Podran fer-se les entrevistes presencials a l’escola, tutor-
mare/pare (només 1 membre per família) adoptant totes les mesures de seguretat.    

 



Infantil Cicle inicial Cicle mitjà Cicle superior 

 
Obagues 

 
Fundació Alícia 

(26 de novembre) 

 
 

Nou salts 
(29 d’octubre) 

 

Circuit de 
Montmeló 

Lleida 
Lleida 

(finals febrer) 

Espluga de 
Francolí 

(24 de febrer) 

Colònies a 
Cardona 

(15 i 16 de març) 

Poblet 
Colònies Vallclara 

(16 i 17 de maig) 
Colònies Solsona 

(3 i 4 de maig) 
Sortida a Lleida 

SORTIDES I ACTIVITATS 

1r 
trimestre 

2n 
trimestre 

3r 
trimestre 

També es realitzaran sortides locals i activitats del Camp d’Aprenentatge de Juneda. 



 
 Les activitats escolars fora de l’horari 

lectiu - deures- han de contribuir a :  
 

-   Responsabilitzar i gestionar el temps. 
- Adquirir hàbits de treball personal. 
- Reforçar aprenentatges que 

complementin el treball d’aula 
(lectura, escriptura, jocs matemàtics,  
cerca d’informació, participació en 
activitats culturals, artístiques....  

 

Activitats escolars 
fora de l’horari lectiu Material escolar 

 
Les fotocòpies, gran part dels materials escolars i 

els materials didàctics d’aula s’adquireixen des 
del centre amb la quota que paguen les famílies 
per aquest concepte. 

 
A l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle inicial 

l’escola els proporciona tot el material que els 
pugui ser necessari, per tant no cal que portin res 
de casa.  

 
Les famílies tenen l’obligació de vetllar perquè 

els seus fills/es portin tots els llibres i materials 
necessaris per al desenvolupament normal de la 
classe.  

Vestuari 
A l’Escola s’ha de venir amb roba adequada que permeti fer amb normalitat totes les activitats 
escolars. 
Per les àrees d’Educació Física i Psicomotricitat cal portar el Xandall de l’escola. També 
s’aconsella dur el xandall a les sortides fora de la vila.  
Cal marcar tota la roba i objectes de l’alumnat, sobretot l’equipament esportiu.  



 Totes les incidències relacionades amb temes de salut cal que estiguin ben documentades a la carpeta de 
l’expedient de l’alumne. 

 Els tutors/es dels vostres fills/es han de ser coneixedors de qualsevol factor de risc (al·lèrgies, intoleràncies, 
malalties cròniques, ...). 

 Quan un alumne presenti un malestar general o tingui febre ( 37,5 ) s’avisarà a la família. Caldrà que vingui a recollir-lo 
i la família s’ha d'adreçar al CAP corresponent. 

 Pel que fa a la COVID-19 teniu tota la informació per a les famílies i els procediments de Salut  al Canal  Salut / Escola 
de Telegram. 

 En cas de tenir polls o llémenes, cal comunicar-ho al tutor/a i seguir els protocols sanitaris. 

 En cas que algun mestre de l’Equip Docent , en casos puntuals, hagi d’administrar medicament a un nen/a, cal que 
presentin la documentació necessària que regula la normativa del Departament d’Educació. La trobareu a la web del 
Centre i cal lliurar-la a direcció. 

 S’aconsella que els nens/es portin esmorzars saludables.  

 

MESURES DE LA COVID-19 

L’Escola disposa d’un Protocol específic de mesures per la prevenció de la Covid 19 d’acord amb les indicacions del 
Departament d’Educació. Al llarg del curs aquest protocol s’anirà actualitzant d’acord amb les directrius de cada 
moment. Es pot consultar a la pàgina web del centre. 

ASPECTES DE SALUT 



Es demana màxima puntualitat a l’entrada dels alumnes a l’Escola. També a les famílies a l’hora de venir-los a 
recollir.  

       
Les faltes d’assistència han d’estar justificades. 

 
Cal  utilitzar l’agenda a primària per anotar-se les tasques escolars i per les notificacions escola-família / família-

escola. 
 
No és permès portar llaminadures a l’Escola. 
 
Els pares/ mares/ tutors i familiars no poden entrar al recinte escolar, sense cita prèvia . 

 
En cas d’haver d’entrar a l’Escola  per alguna gestió a Secretaria, cal fer-ho per la porta principal del Carrer La 

Font, on hi ha el porter automàtic.  
 
Els  alumnes que vulguin fer ús del servei de menjador escolar, cal que s'adrecin a la Secretaria de l’Escola.  

 
En qualsevol conflicte disciplinari  s’aplicaran les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

 
Les famílies que vulguin fer ús del Servei d’Acollida o participar en activitats extraescolars han de sol·licitar-ho a 

l’AMPA. 
 

 

CONSIDERACIONS GENERALS 



Davant la possibilitat d’un brot de Covid-19, que impliqui um confinament es seguirà el protocol següent: 
 
 
● El centre actuarà en tot moment d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació.  
 
● Es vetllarà perquè tot l’alumnat s’emporti tots els llibres i material escolar per facilitar la tasca docent des de casa.  
 
● Es mirarà d’atendre, en la mesura de les nostres possibilitats, a aquells alumnes que tinguin més dificultats de 

connexió o no tinguin dispositius per seguir les classes.  
 
● Aprofitem per demanar a les famílies que, en la mesura que puguin, adquireixin equipaments informàtics i bona 

connexió d’internet a casa seva. Al marge de ser necessaris en períodes de confinament, cada vegada serà més 
necessari com a complement de la feina feta a les aules.  

 
● Cada cicle elaborarà un seguit de tasques setmanals per les diferents àrees i es farà un seguiment i 

acompanyament diari a l’alumnat.  
 
● Cada cicle adequarà la seva tasca docent i l’acompanyament en funció de cada grup. L’acompanyament i el 

contacte podrà ser, segons el cas, a través de: videoconferència, WhatsApp, telèfon, correu electrònic, entorn 
virtual d’aprenentatge, pàgina web...  

 
● Un alumne/a que ha de fer quarantena per contacte estret i el seu grup estable no està confinat, seguirà el pla de 

treball des de casa en connexió telemàtica amb l’aula. 
 
● Els ENTORNS VIRTUALS amb què treballarem són : GSuite - Google Clasroom  

                    Google meet – videoconferències  
                   Moodle 

 
 

PLA DE TREBALL TELEMÀTIC EN CAS DE CONFINAMENT 



Escola Manuel Ortíz i Castelló 

BON CURS 
2021-2022 


