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Curs 2021 -2022 
 

 

Benvolgudes famílies, 

A continuació trobareu unes orientacions generals que heu de tenir presents al llarg del curs. 
 

1. HORARI ESCOLAR  
L’horari del centre és: 

● MATÍ: 9h a 12.30h 
● TARDA:  14:45h a 16.15h 
 

L’entrada de l’alumnat de P3 es farà a 9:10h i la sortida per la tarda a les 16:25h. 
Cal que arribeu uns minuts abans de l’horari escolar, i deixeu que el nen o  la nena es col·loqui 

amb el seu grup en el lloc indicat. 
 
-L’alumnat de 5è, 3er, 1er, P5 i P3 entraran en aquest ordre, per la porta del carrer Maladeta 
 

a) 5è (carrer Maladeta avall), 
b) 3r (carrer Andratx, a la paret de l’escola),  
c) 1r (carrer Maladeta, avall, després de 5è),  
d) P5 (carrer Andratx, a la paret de l ‘escola, després de 3r) 

i P3 (carrer Maladeta) 

 
- L’alumnat de 6è, 4rt, 2on i P4 entraran en aquest ordre, per la porta del carrer Porta 

a)  6è (carrer Porta avall), 
b)  4t (carrer Andratx),  
c) 2n (carrer Porta, avall i a continuació de 6è), 
d)  P4 (carrer Andratx, a continuació de 4t). 

 
És molt important la puntualitat a l’hora de les entrades i sortides del centre. 

Si algú arriba quan el seu grup ja ha entrat (sense retard justificat) haurà d’entrar per la porta del carrer 
Maladeta, quan hagin entrat tot l’alumnat a l’escola. 
 

Si us cal comunicar alguna cosa a la tutora del vostre/a fill/a, escriviu-li un email. 
 
 
2. CALENDARI ESCOLAR 
Les classes s’inicien el 13 de setembre de 2021 i s’acaben el 22 de juny de 2022.  
 
Les  vacances són:   
NADAL: del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós  inclosos. 
SETMANA SANTA: del 11 al 18 d’abril, ambdós  inclosos. 
 
Els dies festius són: 
- 24 de setembre  La Mercè 
- 1 de novembre  Tots Sants  
- 6 de desembre  La Constitució  



- 7 de desembre   Dia de lliure disposició 
- 28 de febrer  Dia de lliure disposició 
- 1 de maig  Dia del treball  
- 3 de juny                Dia de lliure disposició 
- 6 de juny  2ª Pasqua  
 
L’horari del 22 de desembre és de 9h. a 12:30h . 
Del 7 al 22 de juny, tenim jornada continuada de 9h. a 12:30h.  
 
3. ALUMNES  
Si un/a alumne/a ha de marxar abans de l'hora de sortida, se l’ha de recollir a l’escola i és 

convenient que lliuri un justificant a la seva  tutora. 
 
És obligació de la família comunicar al centre les absències dels seus fills/es, amb antelació, a la 

tutora per email. 
 
En cas de malaltia o altres imprevistos, s’ha de comunicar el mateix dia personal o telefònicament 

a la Sra Almudena (conserge), que farà arribar l’encàrrec a la tutora.  
 
En cas d’absències repetides s'avisarà a les famílies i, posteriorment, es notificarà a la Inspecció i 

a Serveis Socials. 
 
Es prega comuniqueu a l'escola de forma immediata els canvis d’adreça, número de 

telèfon  i correu electrònic que es produeixin al llarg del curs. 
 
Recordem que els i les alumnes han de tenir cura del seu aspecte personal, així com de tot el 

material que porten a l'escola (calçat, bata, xandall, llibres, carteres, motxilles,..). 
 
Els/les alumnes i les seves famílies són responsables de portar a classe el material necessari pel 

normal desenvolupament de les activitats d’aprenentatge (llibres, flauta, xandall...).  
 
Igualment, les famílies han de vetllar perquè ell seu fill/filla compleixi amb el deure de l’estudi i 

faci les tasques encomanades pel professorat. També, és convenient que consultin i revisin  l’agenda i 
/o bosseta  dels seus fills/filles. 

 
És obligatori l’ús de bata (marcada amb el nom) a Educació Infantil pel Menjador.  
 
Els/les alumnes no poden utilitzar telèfons mòbils ni jocs ni aparells electrònics a l’escola ni en les 

sortides escolars. En cap cas l’escola es farà responsable de pèrdues ni desperfectes.  
 
En cas de malalties  o situacions contagioses (varicel·la, conjuntivitis, polls, febre...) 

els/les alumnes han de romandre a casa fins que retornin a la normalitat. Us demanem que 
mantingueu una actitud estricta amb les possibles malalties dels vostres fills/filles per la seva curació i 
per respecte als companys/es. 

 
Si un/a alumne es posa malalt o té febre dins l’horari escolar es trucarà a la família  per tal que el 

vinguin a buscar. Si el cas és urgent, l’escola trucarà a emergències i li comunicarà a la família. 



 

L'escola no administrarà cap medicament als/les alumnes, sense l'autorització escrita 
signada per la família i prescripció mèdica. Només s’administrarà Paracetamol, en cas d’emergència, si 
tenim l’autorització signada. Procureu que l’administració de medicaments no coincideixi amb 
l’horari escolar.  

 
A l’escola no es podran repartir llaminadures, dolços ni invitacions per aniversaris i 

celebracions. En tot cas, les podeu repartir fora del recinte del centre. Recordeu que cada vegada hi 
ha més persones intolerants i al·lèrgiques. 

 
Us recordem que, donada la situació sanitària i per tal de no interrompre el normal 

desenvolupament del centre, els familiars no els és permès entrar a l'escola en horari escolar. 
Poden escriure un mail o un Bynapp a la tutora per comunicar-se amb ella. 

 
A l’escola no es pot entrar  amb cotxet, patins, patinet i/o bicicleta, ni cap animal de 

companyia. 
 

 

4. QUOTES DEL CURS 2021-2022 

L’Aportació de les famílies es fracciona en dos pagaments. 

Qui la té domiciliada, se li passarà el rebut a l’octubre i al febrer. Uns dies abans del pagament, des de 

l’escola us enviarem un recordatori. 

Qui no la tingui domiciliada, haurà de fer els ingressos  al compte de l’Escola Splai, que és ES75 2100 

1007 1002 0000 2545 

 

Educació Infantil Educació Primària 

Aportació familiar per tot el curs  220 € 

1r pagament (10 d’octubre)   110 € 

2n  pagament (10 de febrer)  110 € 

Aportació familiar per tot el curs           180 € 

1r pagament (10 d’octubre)    90 € 

2n pagament (10 de febrer )   90 € 

  

En cas de retorn dels rebuts haureu de pagar la comissió del banc. 

Es recorda que ni es tornaran ni es demanaran més diners al llarg del curs, i si sobren 
diners dels aportats per les famílies, es deixaran pel proper curs. 

Les famílies de 5è i 6è que participin a les classes de Cambridge realitzaran dos pagaments 
de 70 € els mesos de novembre i gener.  Cal que els pagaments es facin dins dels terminis establerts. 
Per poder participar en aquesta activitat, s’haurà d’estar al dia dels pagaments de material i 
sortides. 

 



5. MENJADOR ESCOLAR 

Aquest curs l’empresa que continuarà gestionant el menjador serà Barcilleure. El dia 16 de 

setembre a les 16:30h es farà una reunió informativa. Pròximament, ja us comunicarà l’empresa si es 

podrà fer presencial o online. 

 

El servei de menjador escolar s’inicia el 13 de setembre. Us recordem que el menjador és un 

servei de l’escola a les famílies, per tant, per poder gaudir d’aquest servei, cal fer-ne un bon ús. 

 

Monitors de menjador pel curs 2021-2022 

Coordinadora:  Adélia Rodríguez   

Tf: 698974903 

Email: menjadorsplai@barnalleure.cat 

P3 Yolanda Millán 

Vanesa Montañez 

P4 Joan Bautista 

P5 Gisela Romero 

1r Laia Martínez 

2n Carlos Velasco 

3r Maria Jesús Moreno 

4t Daniel Olmedo 

5è Sara Aguirre 

6è Pilar Zarza 

 

 

6. EDUCACIÓ FÍSICA 

El dia d’educació física, els/les alumnes han de venir amb el xandall de l’escola  i calçat esportiu. 

En cas de no poder fer educació física ocasionalment, s'ha de portar un justificant. Si l’impediment és 

d’una certa durada s’haurà de portar justificant mèdic. 

 

És obligatori que tots els/les alumnes d’Educació Primària portin una bossa amb tovallola petita i 

samarreta per canviar-se.  L’alumne  que no porti l'equip o la bossa de recanvi, no podrà realitzar tota 

l'activitat.  Es recomana portar el xandall i la samarreta d’Educació Física de l’escola, marcades amb el 

nom de l'alumne/a, per evitar problemes en cas de pèrdua. 

 

 



 

7. ESMORZARS 

Creiem que per un bon rendiment escolar és important que els/les alumnes esmorzin a casa. Es 

recomana portin fruita del temps o entrepans petits, per l’hora del pati. No es permet portar ni sucs, ni 

làctics, ni llaminadures. 

 

8. SORTIDES 

Totes les sortides programades per l’escola van dirigides a completar i reforçar els aprenentatges 

escolars, alhora que reforcen la cohesió del grup, per la qual cosa es recomana l'assistència de tots els i 

les alumnes. Les famílies heu d’omplir l’autorització de sortides dels vostres fills i filles per tot el curs. 

 

Caldrà que els i les  alumnes portin el xandall en totes les sortides, excepte en aquelles  que el 

tutor/a us  indiqui (teatre, audicions...). Els/les alumnes no han de portar diners a les sortides. 

 

A les sortides escolars els nens i nenes, que no es queden al menjador, han de  portar 

entrepà, fruita i aigua per dinar. I no portar carmanyola, ni làctics. 

 

9. COLÒNIES 

Aquest curs es faran colònies als cursos de finals d’etapa (P5, 2on, 4rt i 6è) 

L’alumnat de P5, 2on i 4rt aniran junts. Faran 2 dies i 1 nit (del dia 1 al 2 de juny) a la casa de 

colònies Ca l’Aldric (Romanyà de la Selva, Girona) 

L’alumnat de 6è faran 3 dies i 2 nits. Aniran al Delta de l’Ebre al maig, (del 18 al 20 de maig). 

Per poder participar en aquesta activitat, s’haurà d’estar al corrent de tots els pagaments. 

A les reunions de classe, us informarem més àmpliament. 

  



10. REUNIONS DE CLASSE AMB LES FAMÍLIES  

 

P-3 

 

Vanessa  Minguet 

Carol Herrador 

 

Dimarts, 5 d’octubre a les 16,30 h. 

 

  

P-4 

 

Cristina Sanchis 

Esther Martínez 

 

P-5 

 

Belén Diez 

Esther Martínez 

 

PRIMER 

 

Olga Besora 

 

Dimecres, 29 de setembre a les 16,30 h. 

. 

 

. 

 

SEGON 

 

Sònia González 

 

TERCER 

 

         Marta Llamas 

         Clara  Pérez 

 

Dimarts, 5 d’octubre a les 16,30 h. 

 

 

CINQUÈ 

 

Rosa Espín 

Yolanda Rivera 

 

Dimarts, 28 de setembre a les 16,30 h. 

 

 

QUART 

 

Gemma Niño 

Júlia Agraz 

 

  

Dijous, 30 de setembre a les 16,30 h. 

  

SISÈ 

 

           María Castro 

          Òscar del Estal 

 

Totes les reunions seran a les aules dels vostres fills/filles. 

ES PREGA L'ASSISTÈNCIA DE NOMÉS UNA PERSONA (PARE, MARE o TUTOR/A LEGAL) 

SENSE LA PRESÈNCIA D’INFANTS. 

 

No hi haurà servei de monitoratge en les reunions d’inici de curs. 

 

 

 

 

 



 

11. TUTORIES 

Us comuniquem que l'horari de reunions de pares i mares amb les mestres serà els dilluns a les 

12’30h. 

La comunicació amb les tutores serà a través del correu electrònic principalment. 

Les famílies d’Ed. Infantil tenen contacte directe amb la tutora cada dia a l’hora de recollir el/la 

seu/va fill/a. 

 

12. COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIES 

Seguint les directrius del nostre Projecte de Comunicació, i per tal d’assegurar-nos que la 

informació us arriba de forma ràpida i  segura, també disposarem de l’app BynApp, que té la possibilitat 

de rebre les comunicacions en l’idioma escollit per l’usuari. Per mitjà del vostre mòbil, ordinador i/o 

tablet tindreu totes les comunicacions de l’escola agrupades i sempre al vostre abast. Us donarem més 

informació a les reunions d’aula. 

 

13. VISITES EQUIP DIRECTIU 

DIRECTORA: dilluns  de 15:30 a 16:30 hores  

   dijous:  de 15:30 a 16:30 hores 

CAP D'ESTUDIS:  divendres de 10 a 11 hores 

    dilluns de 9 a 10 hores 

SECRETARIA: dilluns  de 11:30 a 12:30 hores 

   divendres de 14:45 a 15;30 hores 

 

14. QUADRE PEDAGÒGIC I ALTRES  

 

EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

P-3  

TEI  

P-4  

P-5  

Suport  

Vanessa Minguet 

Carol Herrador 

Cristina Sanchís  

Belén Diez 

Esther Martínez 

 

1r 

 2n 

 3r 

 4t 

5è  

 6è  

Olga Besora 

Sonia González 

      Marta Llamas 

Gemma Niño 

Rosa Espín 

Maria José Castro  

 

ESPECIALISTES COORDINADORES 



Ll. Anglesa  

Ed. Especial 

Ed. Física 

Ed. Musical 

Ed. Religiosa 

Oscar del Estal 

Marta Montesinos 

Yolanda Rivera  

Júlia Agraz 

Beatriz Fernández 

Ed. Infantil 

Cicle inicial  

Cicle Mitjà  

Cicle Superior 

Esther Martínez 

Marta Montesinos 

Clara Pérez  

Yolanda Rivera 

 

 

EQUIP DIRECTIU 

 

CONSERGERIA I ADMINISTRACIÓ 

Direcció 

Cap d'Estudis 

Secretària 

Marta Plaza 

Clara Pérez 

Yolanda Rivera 

Conserge 

Administrativa 

Almudena Martín  

Montserrat Cabané 

 

15. ACTIVITATS I CELEBRACIONS A L’ESCOLA 

SI LA NORMATIVA DE SALUT I D’EDUCACIÓ HO PERMETEN ES FARAN ELS ACTES OBERTS A 

LES FAMÍLIES. 

- 29 de d’octubre  Festa de la tardor (La Castanyada). 

- 22 de novembre  Santa Cecília. Dia de la Música. 

- 2 de desembre  Diada de les matemàtiques (Ed. Infantil). 

- 20 de desembre  Poemes i Nadales (Ed. Infantil). Acte obert a les famílies (tarda). 

- 20 de desembre                  Poemes i Nadales (Ed. Primària).   A  la web i a xarxes socials. 

- 21 de desembre  Premi Cervantes. Acte obert a les famílies (tarda). 

- 22 de desembre  Caga-tió i Amic Invisible. 

- 28 de gener  Dia de la Pau. 

- 1 de febrer                          Representació taller de Teatre ( Ed. Primària). 

- 2 de febrer                          Representació taller d’Expressió Corporal (Ed. Infantil). 

- 24 de febrer  Pregó de Carnaval. 

- 25 de febrer  Carnaval. 

- 19 al 22 d’abril  Setmana Cultural. 

- 22 d’abril   Jocs Florals. Acte obert a les famílies (tarda). 

- 22 d’abril   Concert de primavera. Acte obert a les famílies (matí). 

- 18, 19 I 20 de maig Colònies de 6è. 

- 24 de maig  Festa de la Natura. 

- 1 i 2 de juny  Colònies de P5, 2n i 4t. 

- 31 de maig                          Representació taller de Teatre ( Ed. Primària). 

- 8  de juny                            Representació taller d’Expressió Corporal (Ed. Infantil). 

           - 20  de juny  Festa arribada de l’estiu. (Educació Infantil).  

- 22  de juny  Comiat de 6è. Acte obert a les famílies (matí). 

                   L’equip de mestres 

Barcelona, setembre de 2021 


