
 

 

 

     NORMATIVA 

Escola Vaixell Burriac 

 

 

 
 

 

 

 

Curs 2021-22 

  
Benvolguts/des pares i mares, 
 

 

Comencem un nou curs escolar, us adjuntem la Normativa del Centre pel Curs 2020-21 
 

 
 

 

ESCOLA VAIXELL BURRIAC 

  



 
 

 

CALENDARI ESCOLAR 

Inici del curs 2010-21:        

13 de setembre de 2019 

Vacances: 

Nadal: Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (ambdós inclosos) 

Setmana Santa: Del 11 d’abril al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos) 

Final de les classes: 22 de juny de 2022 

Dies festius, de lliure disposició i festes locals: 

11 d’ octubre de 2021 

12  d’ octubre de 2021 

1 de novembre de 2021 

6 de desembre de 2021 

7 de desembre de 2021 

8 de desembre de 2021 

28 de febrer de 2022 

18 de març de 2022 

29 d’ abril de 2022 

6 de juny de 2022 

Jornada compactada ( 9h a 13h): 

 
El dia 22 de desembre de 2021 i del 7 al 22 de juny de 2022 (ambdós inclosos). (Els alumnes que utilitzen el 

servei de menjador surten a les 16:00h.) 

L’horari lectiu del centre: 

L’horari lectiu de tots els alumnes de l’escola serà de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h.(entrada esglaonada 

per grup bombolla com especifica el Pla Covid de centre) 

 

 

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una 

certa modificació dels horaris dels primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions 

prèvies corresponents. 

 

 

http://agora.xtec.cat/ceip-vaixell-burriac-vilassar/wp-content/uploads/usu208/2018/08/Ja-podeu-consultar-el-calendari-escolar-del-curs-2018-19.pdf
http://agora.xtec.cat/ceip-vaixell-burriac-vilassar/wp-content/uploads/usu208/2018/08/Ja-podeu-consultar-el-calendari-escolar-del-curs-2018-19.pdf


 

 

 

 
NORMES DE FUNCIONAMENT 
 
 

Pel millor funcionament del Centre cal respectar els horaris d'entrada i sortida de l'escola.  

 

Les portes d’entrada de l’edifici d’Educació  Infantil s’obriran  i es tancaran segons  l’ entrada esglaonada 

per grup bombolla com especifica el Pla Covid de centre) 

Les famílies no podrán entrar al recinte de l’escola excepta P3 i P4 segons la Normaticva Covid. 

 

 

MATERIAL 
 

 

El material que s'utilitza a l'escola està socialitzat i per tant se’ls hi donarà al llarg del curs. Això vol dir que 

cada alumne/a paga una quota única a l’any, per aquest concepte. 

 

Enguany la quota de material és : 70 euros 

Aquests diners els cobra l'AMPA juntament amb l'import dels llibres de text. 

 

 

PRIMÀRIA 

Els alumnes de 1r, 2n no han de portar cap tipus de material escolar (colors, llapis, estoig, retoladors, etc)  tot 

se’ls donarà a l’escola. 

Els alumnes de 3r, 4t, 5è i  6è han de portar un estoig ( sense material, ja que l’escola el facilita) i un 

pendrive. Durant el curs és possible que els/ les mestres demanin algun altre tipus de material. 

 

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR I COMISSIONS 

CONSELL ESCOLAR 

EQUIP DIRECTIU President: Anna Robusté  

Cap d'Estudis: Marta Prats  

Secretària: Cristina Saura  

MESTRES Roser Ruiz 

Alícia Sánchez 

Lourdes Ferrer 

Esther Solano 

Montse Prieto 

Eva Montserrat 



PARES Helena Rios 

Imma  Mayoral (representant de l’AMPA) 

Elena Gómez 

Vanessa Martínez 

Laura Tolrà 

Sandra Delgado 

AJUNTAMENT  Rafel López Záguirre 

ALTRE 

PERSONAL 

Xavi Sau 

 

COMISSIÓ PERMANENT 

EQUIP DIRECTIU President: Anna Robusté 

Secretària: Cristina Saura 

MESTRES Eva Montserrat 

PARES Helena Rios 

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 

EQUIP DIRECTIU President: Anna Robusté 

Secretària: Cristina Saura 

MESTRES Alicia Sánchez 

PARES Imma Mayoral 

AJUNTAMENT Rafel López Zaguirre 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ DE MENJADOR 

EQUIP DIRECTIU President: Anna Robusté 

PARES Elena Gómez 

ALTRE 

PERSONAL 

Coordinadora de menjador: Núria Hurtado Vicente  

Gerents Ecomenja i coordinador  

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

EQUIP DIRECTIU President: Anna Robusté 

  Cap d'Estudis: Marta Prats 

Secretària: Cristina Saura 

MESTRES Montse Prieto 

PARES Vanessa Martínez 



 

 

 

 

ASSISTÈNCIA 

L'assistència a l'Escola és obligatòria, per tant, els pares i mares comunicaran, de manera immediata, el 

motiu de l'absència del seu fill/a. 

 

 

BATES 

L’alumnat de l'Escola portarà bata, quan les activitats així ho requereixin. És necessari que portin una per a 

la classe i una altra per al menjador a P3, la resta només una.  

Cada família triarà el model de bata que més li agradi. Recomanem que es cordi amb botons al davant, que 

la màniga no porti puny, que porti goma i que portin totes el nom. 

 

 

JOGUINES I APARELLS ELETRÒNICS 

 

A l’escola no es poden portar joguines, ni aparells electrònics de cap mena, això inclou el mòbil. Si el/la 

nen/a en porta serà sota la vostra responsabilitat. 

 

Cal dir que en circumstàncies concretes (a E.Infantil després de les festes de Nadal o en una diada esportiva, 

si s’escau, ...) podran portar el que es proposa, en aquest cas rebreu un comunicat del/la mestre/a, seguint la 

Normativa Covid. 

 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

A Primària per a realitzar l’activitat d’educació física cal dur xandall i bambes fàcils de posar i treure. 

També caldrà una bossa amb roba de recanvi (samarreta) i tovallola petita. 

 

A partir de 4rt. de primària, la dutxa és obligatòria, per tant, han de dur els estris necessaris per aquesta 

activitat. 

 

Si algun alumne/a no pot realitzar l’activitat, ha de dur certificat mèdic o una nota signada pel pare / mare 

que ho justifiqui. 

 



ESMORZAR 

L'Escola recomana portar entrepans o fruita, evitant pastissets o altres llaminadures i sucs, actimels… i 

portar-ho en una carmanyola o altres tipus d’embolcalls ( “tuppers”, paper de cuina…). 

 

 

MENJADOR 

Es realitzaran dos torns per dinar, el primer de 12,40h. a 13,40h. pels nens/es de parvulari i cicle inicial, un 

altre de 13,45h. a 14,45h. per a cicle  mitjà i cicle superior, segons Pla Covid. 

 

Els nens/es de P-3, dormen després de dinar i la resta participa en activitats d'esplai dirigides pels 

monitors/es de menjador. Els/les monitor/s lliuraran a les famílies de P3, diàriament, un informe valorant 

l'hora de menjador. 

 

Per a qualsevol consulta cal adreçar-se a la coordinadora de menjador Sra.Núria Hurtado Vicente, de dilluns 

a divendres de 9h. a 12’30 hores i de 15'30h. a 16’30h, o bé trucar al telèfon 93 759 10 00. 

 

 

REUNIONS DE PARES I MARES 

A l'Escola es fan reunions on es convoca (via MEET, segons Normativa Covid) els pares i mares per nivells, 

cicles o individualment; per parlar dels objectius, la metodologia, els hàbits, l'organització i el funcionament 

del grup-classe, del cicle o de l'alumne/a. 

 

La primera reunió de pares i mares es realitzarà durant el primer trimestre del curs. 

 

A més a més pels pares i mares de P3, el dia 7 de setembre a les 18 hores, es realitzarà una 

reunió en la que es parlarà del procés d’adaptació (via MEET) 

 

ENTREVISTES PERSONALS 

Seran en dimarts en la franja horària segons la disponibilitat de cada mestre/a.(via MEET) 

El dia 10 de setembre, hi ha la Jornada de Portes Obertes de 9’30h. a 11,30 h. per tots aquells alumnes de 

nova incorporació al centre, amb cita prèvia, segons Pla Covid. 

 

EXCURSIONS 

Les sortides que organitza l'escola formen part de la programació. És per això que és important l'assistència, 

de tot l’alumnat. En cas de no anar-hi s'ha d’ informar al tutor/a. 

 

 



MALALTIES 

Quan hi ha símptomes de malaltia no s'ha de dur el nen/a a l'Escola. 

No podem admetre, per la seguretat de tots/es, a cap nen/a que presenti febre, descomposició, parasitosi 

(polls), erupcions a la pell (excepte si el/la metge/sa certifica per escrit que no és contagiosa), etc... 

Cal també que respecteu els períodes d'incubació o de convalescència i que ho comuniqueu a l'Escola. 

Mirar PLA COVID. 

 

MEDICAMENTS 

Si algun nen/a ha de prendre medicació, en horari escolar o de menjador, cal portar la recepta mèdica i 

l’autorització que facilitem a l’Escola (i que també podeu trobar a la web), on han de posar el nom de 

l’alumne/a, l’horari i la dosi que ha de prendre. Cal que doneu el medicament personalment al tutor o tutora. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

*ADAPTACIÓ 

L'entrada a l'Escola dels nens/es de Pàrvuls 3 anys, es farà de manera progressiva, durant els primers dies, 

per tal de poder atendre'ls millor. 

 

Les famílies dels/les nens/es de P-3 tindran una reunió amb els/les tutors/es dels seus/seves fills/es el dia 7 

de setembre a les 18 hores, durant aquesta se'ls explicarà la normativa i el procés d'adaptació. També el torn 

d'entrada a l'escola, del seu/va fill/a. 

 

El dia 10 de setembre 9:30 a 11:30h del matí, les portes de l'Escola estaran obertes per aquelles famílies, de 

nova incorporació, que vulguin visitar l'Escola amb els seus/seves fills/es, amb cita prèvia. 

 

*ENTRADES I SORTIDES 

Els nens/es de P3 ,  P4 i P5,  entraran  i sortiran per la porta que dóna a la Riera d'en Cintet. Els pares / 

mares de P3 i P4 acompanyaran els/les nens/es fins a la porta de la classe que els hi correspongui, per les 

terrassetes, segons PLA COVID. 

 

Les sortides de P3 i P4 , ls nens i les nenes estaran asseguts a les cadires i les mestres aniran avisant-los/les 

quan us vegin a la porta que va a les terrassetes. 

 

ANIVERSARIS 

No es repartiran invitacions ni llaminadures per festes particulars, PLA COVID. 

Gràcies per la vostra col·laboració. 

ESCOLA VAIXELL BURRIAC 


