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Escola Salvador Espriu 
Butlletí informatiu                                         Curs 2020-2021 

 
Calendari escolar 

 Inici d’activitats lectives: 14 de setembre de 2020 

 Finalització activitats lectives: 22 de juny de 2021 

 Jornada intensiva: 21 de desembre del 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021. 

 Vacances de Nadal: del 22 de desembre del 2020 al 7 de gener de 

20201(ambdós inclosos). 

 Vacances de Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós in-

closos). 

 Festa local: 7 de desembre de 2020. 

 Dies festius Departament de treball: 12 d’octubre de 2020, 8 de desembre 

de 2020 i 24 de juny de 2021. 

 Dies de lliure disposició: 2 de novembre de 2020, 15 de febrer de 2021, 30 

d’abril de 2021 i 3 de maig de 2021. 

C/ de la font, 3  

Tel. 977 809 924    Fax. 977 657 510                                                                      e3002776@xtec.cat 

43883 Roda de Berà                     s://agora.xtec.cat/ceip-salvador-espriu-roda/ 

Us donem la benvinguda al nou curs 2020-21. 

En aquest Butlletí informatiu d’inici de curs trobareu informació de l’organització i de les normes del centre per facilitar l’en-

trada a les famílies noves i a les que continueu a l’escola. Us  agraïm la vostra confiança i esperem continuar comptant amb la 

vostra col·laboració. Aquest Butlletí informatiu complementa el Pla d’Organització de centre, que podeu consultar a la pàgina 

web. 

Durant el curs us animem a visitar la pàgina web del centre on podeu assabentar-vos de les novetats i activitats. També cal 

que us descarregueu l’app Dinantia per a rebre les informacions de l’escola. 

Ja sabeu que podeu consultar i aclarir els dubtes que tingueu durant el curs amb el professorat, la direcció i l’AMPA i que per 

a qualsevol dubte o suggeriment restem a la vostra disposició. 

Us desitgem que tingueu un BON CURS! 

https://agora.xtec.cat/ceip-salvador-espriu-roda/wp-content/uploads/usu1367/2020/09/Pla-dorganitzaci%C3%B3-de-centre-2020-21-1.pdf
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Relació família-escola 

Ed. infantil Ed. primària 

1r informe 

22/01/2021 

1r informe 

21/12/2020 

2n informe 

22/06/2021 

2n informe 

26/03/2021 

 3r informe 

22/06/2021 

Ll
iu

ra
m

e
n

t 
 

d
’i

n
fo

rm
es

 

Reunions inici de curs 

Festes 

Ecce Homo      principis d’octubre 

Castanyada      29 i 30 d’octubre                                                    

Nadal                  del 14 al 21 de desembre 

Dia de la Pau      29 de gener 

Carnaval      del  8  al 12 de febrer  

Vella Quaresma    divendres de Quaresma 

Sant Jordi      23 d’abril 

Fi de curs      del 16 al 22 de juny 

Sortides i colònies 

Durant el curs, els/les mestres tutors/es us lliuraran la informació de les visites, sortides i colònies programa-

des. Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene i seguretat sanità-

ria,  tant les del lloc on es fa l’activitat com en el transport, quan aquest sigui necessari. Recordem que aquestes 

són activitats complementàries de l’aprenentatge escolar. Per tant, és convenient la participació de tot l’alumnat.  

Cal fer l'ingrés corresponent al caixer automàtic en els terminis indicats. Recordeu escriure els noms i cognoms 

de l’alumne/a.  Per a poder assistir a les activitats fora de les instal·lacions escolars, cal lliurar al tutor/a l’autorit-

zació degudament signada i el comprovant del pagament en el termini indicat. Davant de qualsevol dubte o pro-

blema s’ha d’informar al tutor/a abans no acabi el termini de la sortida. 

Al realitzar una sortida o colònies no es pot garantir que els nens i nenes usuàries del transport escolar de l’A-

juntament puguin fer ús d’aquest servei.  A les sortides o colònies, l’hora d’arribada de l’autocar és orientativa, 

ja que pel trànsit que pugui trobar, sempre es pot avançar o endarrerir. En canvi, el servei de transport de l’Ajun-

tament té un itinerari i horari fix.  

Educació infantil 21/09/2020      

18:00h. 

Cicle inicial 
1r PRI 22/09/2020  

2n PRI 23/09/2020  

Cicle Mmtjà 
3r PRI 22/09/2020  
4t PRI 24/09/2020  

Cicle superior 
5è PRI 23/09/2020 

6è PRI 24/09/2020 



Espai de recursos i d’aprenentatge on 

podem trobar tot tipus d’informació 

en diferents suports i on es fomenta 

l’hàbit lector a través de la cerca, la 

investigació i el treball en diferents 

fonts d’informació. També organitza 

tota una sèrie d’activitats per a l’a-

lumnat i les famílies: trenta minuts 

diaris de lectura, participació al Certa-

men de lectura en veu alta... El res-

ponsable de la nostra biblioteca és el 

mestre Raimon Ferrerons. 

 

     Butlletí Informatiu                    Curs 2020-2021 Pàgina 3 

Projectes i activitats 

Biblioteca  Escoles verdes 

Amb la participació en aquest pro-

grama pretenem que ens ajudi a 

incorporar la dimensió ambiental 

tant en la nostra gestió com en el 

nostre currículum. Les coordina-

dores del projecte Escoles Verdes 

són les mestres: Azahara López i 

Caterina Maña. 

Pla català de l’esport 

Participem aquest curs en el Pla 

català de l’esport a l’escola, amb 

la finalitat d’incrementar la parti-

cipació dels infants i joves en acti-

vitats físiques i esportives.  

El coordinador d’aquest pla és el 

mestre Xavier Paredes. 

Reutilització llibres text 

Des del curs 2014-2015 participem 

en el concurs del Festival Internaci-

onal de Cinema en Català (Fic cat),  

en la categoria centres educa-

tius que posa en xarxa el treball 

amb el cinema i els audiovisuals 

que es realitza a diversos centres. 

Participant-hi, pretenem familiarit-

zar els infants amb el llenguatge 

audiovisual. 

 

Pla d’emergència 

Hem programat una sèrie d’activi-

tats per implementar el Pla d’e-

mergència. Una d’aquestes activi-

tats és el simulacre d’evacuació 

que l’alumnat realitzarà al llarg 

del curs.  

El coordinador de Riscos Laborals 

és en Xavier Paredes. 

Educació medi-ambiental 

Educació viària 

Activitats organitzades per l’Ajunta-

ment de Roda de Berà per sensibilit-

zar l’alumnat en la cura del medi am-

bient. Els mestres tutors/es us infor-

maran de les activitats durant el curs 

escolar. 

Aquest curs continuarem col·laborant 

amb la recollida selectiva, la d’oli 

usat i la de les piles usades. Recordeu 

que hi ha contenidors específics a 

l’escola.  

Cada curs la Policia local presenta 

al centre el seu Pla d’Educació 

viària. Els mestres tutors/es us 

informaran de les activitats que es 

realitzaran. 

Pla de consum de fruita i llet  

Participem en el Pla de Consum de 

Fruita i llet a les escoles, iniciativa 

de la Unió Europea, que promo-

uen els Departaments d’Agricultu-

ra, Salut i Ensenyament.   

Sanitat 

Es duran a terme les actuacions 

previstes pel Departament de 

Sanitat. Es comunicaran a les 

famílies oportunament. 

Aquest projecte té l’objectiu de 

crear un banc de llibres amb una 

vida útil d’uns 3 o 4 anys que com-

porti un estalvi per a les famílies i 

dinamitzi i cohesioni la comunitat 

educativa a través d’un projecte 

cooperatiu comú. 

El projecte és un model de reutilit-

zació parcial i progressiu destinat 

als alumnes de 3r a 6è de primària 

i afecta únicament els llibres de 

text. Els quaderns d’activitats de 

les diferents àrees i competències 

no hi estan inclosos perquè no són 

fungibles. 

A principi de cada curs, l’AMPA 

proporciona els llibres que formen 

part del projecte. 

FIcCat 
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Normativa de l’escola 

L’escola té una normativa i una organització que la regulen. Cal respectar-les per tal d’afavorir la tasca educativa i aconse-

guir uns bons hàbits de treball i convivència. És imprescindible l’acció conjunta de la família i de l’escola, tal i com ho vàrem 

signar ambdues parts en la carta de compromís educatiu,  per tal d’aconseguir una bona educació dels vostres fills i filles.  

Entrades i sortides 

L’alumnat que per qualsevol circumstància no pugui 

entrar a les 8:50 o 9h. o a les 14.40 o 14:50 h, ho podrà 

fer acompanyat d’1 acompanyant, passant primer per 

consergeria per notificar i signar l’arribada. El conserge 

acompanyarà l’alumne/a, a l’aula. 

Si un alumne/a ha d’abandonar el centre abans de 

l’hora de sortida, caldrà que 1 acompanyant: el pare, 

mare o tutor/a legal, passi per consergeria per notifi-

car i signar l'autorització en el moment de recollir-lo. 

En cap cas es permetrà la sortida del centre d’un/a 

alumne/a sol/a.  

En finalitzar l’horari escolar, cap alumne/a restarà a les 

instal·lacions del centre sense permís o autorització.  

Cal remarcar que l’horari màxim de recollida de l’alum-

nat són 5 minuts després de l’horari de sortida esta-

blert al matí o la tarda. 

Quan es produeixi un retard fora dels marges raona-

bles es procurarà contactar amb la família o els/les 

tutors/es legals de l’alumne/a. Un cop esgotats i sense 

efecte els intents de comunicació, i transcorregut un 

marge de temps prudencial es comunicarà la situació a 

la Policia local. Si aquest fet es repeteix, s’informarà als 

Serveis Socials. 

Cal una autorització dels pares i mares o tutors le-

gals per tal que els alumnes es puguin donar d’alta 

per a l’ús de serveis d'Internet en aplicacions edu-

catives. 

Ús de serveis, recursos digitals i internet  Tornar cap a casa 

Recordeu que heu d’autoritzar, si cal, qui recollirà 

el vostre fill/a a la sortida de l’escola. 

Les portes del centre s’obriran Al matí PER ENTRAR 

ELS DIFERENTS GRUPS ESTABLES a les 8.50 i a les 9 i a 

la tarda a les 14.4o i a les 14.20 h.  

LES HORES DE SORTIDA SERAN A LES 12.20 I A LES 12.30 

I A LA TARDA A LES 16.10 I 16.20 H. 

Us demanem la vostra col·laboració i us preguem la 

màxima puntualitat, per a poder començar les acti-

vitats escolars amb normalitat i no interferir EN el 

funcionament de les classes.  
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Els nens i nens han d’assistir a l’escola amb la màxi-

ma correcció en el vestir i en la netedat personal. 

Durant tot el curs cal vigilar-ne la higiene.  

Recordem la conveniència de marcar amb el nom i 

cognoms els objectes i les peces de roba que es du-

guin a l’escola: jaquetes, anoracs, abrics, xandalls, 

motxilles, bosses d’esmorzar, carmanyoles, etc.  

L’alumnat d’educació infantil no utilitzarà la bata 

d’aula. cal que en portin una, però, per a realitzar 

tasques en les que es puguin embrutar (pintura, 

fang...) Un cop finalitzada la sessió l’alumnat la pren-

drà a casa  per  a poder-la rentar. 

 

Justificació de retards i faltes d’assistència  

Peces de vestir 

És obligatori l’ús del xandall i sabatilles d’esport en les 

activitats de psicomotricitat i educació física.  

Els infants d’educació infantil cal que portin sabatilles 

esportives amb velcro i mitjons antilliscants i tota la roba 

marcada amb els nom i cognoms.  

Els nens i nenes de primària, per poder realitzar l’activi-

tat, cal que dugui una bossa amb els estris de neteja per-

sonal: samarreta de recanvi, tovallola, sabó, colònia i pin-

ta (tot marcat amb nom i cognoms).  L’alumnat que no 

porti la roba adient o els estris de neteja no podrà partici-

par activament en la sessió programada. 

Cal comunicar als/les mestres especialistes qualsevol pro-

blema de salut que pugui interferir en la pràctica d’a-

questa activitat portant un justificant del metge o dels 

pares. Si un alumne no pot fer aquesta activitat durant 

un període llarg haurà de dur un certificat mèdic. En cas 

contrari es considerarà com a falta d’assistència. 

Podeu adreçar-vos a l’AMPA per comprar el xandall de 

l’escola. És convenient que l’alumnat el pugui utilitzar per 

a les sortides escolars.   

Llibres i material 

Els nens i nenes han de dur els llibres folrats, amb el nom 

visible i el material necessari corresponent per poder rea-

litzar el treball a les aules. 

Recordeu que la quota de material ha d’estar abonada i 

que heu de lliurar el justificant bancari al/ la mestre/a tu-

tor/a del vostre fill/a perquè li sigui lliurat el material co-

mú de l’aula . 

Per a l’alumnat de primària cal que afegiu a la llista de 

material per al curs escolar 2020-21: 

Una ronyonera d’ús personal on cada alumne/a hi guar-

darà la seva mascareta quan no li calgui fer-ne ús, una 

ampolla d’aigua i un hidrogel petit. 

Una bossa de roba o similar on cada alumne/a hi guarda-

rà el material d’ús personal de  l’aula (barra de pegament, 

tisores, ceres ...) i altres materials que se li proporcionin 

des de l’escola). 

L’assistència de l’alumnat a l’escola és obligatòria. 

Cada família ha de justificar per escrit amb l’imprès 

corresponent les absències i els retards. Aquest im-

près el facilita el/la tutor/a o bé el podeu recollir a 

secretaria.  

L’acumulació de faltes d’assistència, així com la re-

petició de faltes de puntualitat, es comunicarà als 

Serveis Socials de l’Ajuntament, a la Treballadora 

Social de l’EAP i als Serveis Territorials. 

Xandall, psicomotricitat i educació física 

Esmorzars  

Recomanem que el menjar que els/les nens/es 

portin per esmorzar sigui saludable i amb la mesu-

ra adequada a l’edat.   

Cal utilitzar la carmanyola per dur l’esmorzar a 

l’escola i no crear tants residus.  

No es poden portar llaminadures i cal evitar pro-

ductes de pastisseria industrial i similars i també 

begudes o iogurts. 

Els dimecres “dia de la fruita” l’’alumnat de l’esco-

la ha de dur-ne per esmorzar. 
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L’alumnat que viu a les urbanitzacions de Roda de Berà pot 

fer ús del servei gratuït d’autobús gestionat per l’Ajunta-

ment de Roda de Berà. Els pares i mares interessats en què 

els seus fills/es facin ús del transport escolar han de passar a 

recollir per l’Ajuntament la normativa i els models de 

sol·licitud i d’autorització. 

L’alumnat que fa ús d’aquest servei ha de tenir un compor-

Servei de transport escolar 

En cap cas no és permès circular pel recinte escolar amb 

bicicletes, patinets, monopatins, patins en línia, sabatilles 

amb rodes, etc.   

No és permès dur objectes perillosos o aliens a l’activitat 

escolar. 

Dins de les aules s’ha de mantenir un ambient d’ordre i 

Aules i edifici 

Durant l’esbarjo, l’alumnat: 

● romandrà dins les zones que els correspongui. 

● no entrarà a l’edifici ni a altres zones si no és acompanyat d’un professor/a, exceptuant els lavabos indicats per aquestes 

hores i als quals hi romandrà el temps imprescindible. 

● respectarà les zones enjardinades i les instal·lacions exteriors. 

● mantindrà el pati net, utilitzant les papereres. 

● evitarà en tot moment jocs perillosos o violents, així com aquelles activitats que molestin els companys/es. 

● respectarà sempre les indicacions dels mestres de vigilància de pati. 

● no jugarà a pilota a les zones amb porxo. 

Temps d’esbarjo 

Salut 

SIMPTOMATOLOGÍA COVID-19 

En cas que l’alumne/a presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 

dies la família cal que l’infant no assisteixi al centre i que la família ho comuniqui immediatament als responsables 

del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

MALALTIES INFECCIOSES 

En cas que un alumne/a pateixi un infecció contagiosa la família ha d'informar del fet immediatament a l'escola. 

Els/les alumnes no es podran incorporar fins que un metge certifiqui. 

POLLS I ALTRES PARÀSITS 

Us recomanem que feu una revisió periòdica dels cabells dels vostres fills/filles. En cas que hi detecteu paràsits apli-

queu les normes antiparasitàries oportunes i aviseu el/la mestre/a tutor/a. L'escola avisarà particularment quan es 

presenti el cas i donarà les recomanacions vigents en aquest tema. Els/les alumnes no es podran incorporar fins 

que no tinguin llémenes,  polls o altres paràsits. 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

Si algun alumne necessita, prèvia consulta facultativa, prendre medicaments durant les hores de classe o a l’hora 

de dinar, cal que els pares/mares autoritzeu al centre l’administració del medicament (aquest imprès el teniu a la 

vostra disposició a consergeria, on el podeu recollir) i adjunteu la recepta o informe del metge on hi consti: el nom 

de l’alumne, la pauta i el nom del medicament. De no fer-ho així, l’escola no subministrarà cap medicament. 

HIGIENE: MOCADORS DE PAPER 

Cal que els alumnes i les alumnes s’habituïn a l’ús del mocador de paper des de petits. Demanem a les famílies que 

col·laboreu en aquest sentit. 

ACCIDENTS 
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QUÈ ÉS? QUINS OBJECTIUS TÉ? 

És l’Associació de mares i pares de l’escola, de la qual en poden ser socis/es tots els pares i mares dels alumnes matriculats en 

el centre. És el principal interlocutor per a tractar els temes que afecten tot aquest col·lectiu amb els/les mestres i l’equip di-

rectiu i, juntament amb el centre, articula els mecanismes necessaris per facilitar i garantir la informació a tots els pares i ma-

res dels/de les alumnes. 

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. Totes les se-

ves actuacions tendeixen a la millora educativa del centre. 

QUÈ FA?  

Procura complementar l’activitat de l’escola, organitza les activitats extraescolars, el servei d’acollida matinal i el servei del 

menjador escolar. Gaudim de cuina pròpia. 

Dona suport, tant personal com econòmic, als diferents actes i festes que es celebren durant el curs, com la Castanyada, les 

festes de Nadal, actes esportius, la festa de final de curs,… 

FES-TE’N SOCI !   

La condició de soci s’adquireix per família mitjançant el pagament d’una sola quota, independentment del nombre de fills i 

filles. La quota és per curs escolar. Per tant, cada curs cal renovar la quota. 

Els socis i sòcies de l’AMPA tenen un descompte en totes les activitats que aquesta associació organitza i de les quals rebreu 

informació puntual durant el curs. 

Es fa una assemblea ordinària al principi del curs, i també se’n poden fer d’extraordinàries, quan el tractament d’algun tema 

important ho requereix. Assistir-hi és un dret dels socis/es. 

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

President Fátima Filipe Mota 

Secretaria Mireia del Castillo Martínez 

Tresorera Laura Quevedo Barot 

 

TELÈFON DE L’AMPA: 696 951 361 

CORREU ELECTRÒNIC: ampasalvadorespriu@gmail.com 

BLOG: http://ampasalvadorespriurdb.blogspot.com.es/ (podreu descarregar formularis i al-
tres documents) 

mailto:ampasalvadorespriu@gmail.com
http://ampasalvadorespriurdb.blogspot.com.es/

