
 
 

 

Benvinguts i 
benvingudes de nou 
a l’escola!  

 
 

Calendari escolar del curs 2020-2021 
 

Primer Trimestre Del 14 de setembre al 21 de desembre del 2020 
Festius: 

▪ 12 de octubre. 
▪ 7  de desembre (Dia de lliure disposició) 
▪ 8 de desembre. 
▪ Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós 

inclosos. 
Dia 21 de desembre: jornada continuada.  

 
Segon Trimestre Del 8 de gener al 26 de març del 2021 
Festius: 

▪ 15 febrer (dilluns de carnaval. Festa escolar local) 
▪ 16 febrer (dimarts de carnaval. Festa escolar local) 
▪ 17 febrer (dimecres de Carnaval. Dia de lliure disposició) 
▪ Vacances de Pasqua: del 27 de març al 5 d’abril,  ambdós inclosos.  

 
Tercer Trimestre Del 6 d’abril al 22 de juny del 2021 
Festius: 

▪ 30 d’abril  (dia de lliure disposició) 
 
A partir del 7 de juny (jornada continuada de 9 a  13h.) 

 
* En el cas que hi hagués alguna modificació en aquest calendari es comunicarà 
oportunament. També s’informarà més endavant de les dates i hores de Festes obertes 
a les famílies.  
 



 
 

 

NORMES i RECOMANACIONS 
 

Es recomana que els infants vinguin acompanyats d’un sol adult i que s’evitin             

les xerrades i concentracions a les portes de l’escola per tal de facilitar les              

entrades i les sortides evitant aglomeracions i respectant la distància de           

seguretat. 

Com a norma, l’alumnat no podrà sortir de l’Escola a les hores de classe, si no                
hi ha un responsable que vingui a buscar-lo, tot i tenir l’autorització per sortir              
sol. Si ha de sortir cal enviar una nota per avisar al seu tutor/a. Tan bon punt                 
arribeu a l’Escola, cal que ho comuniqueu al conserge i ell mateix anirà a              
buscar el nen/a a la seva classe. 

Cal evitar entrar a les classes un cop iniciada l’activitat escolar, d’aquesta             
manera es respecta la tasca que es duu a terme. 
 
Retards i absències 

Les faltes d’assistència o retards, caldrà comunicar-les al tutor/a per          
DINANTIA o bé a la mateixa agenda escolar. 

 
COMUNICACIÓ 

La comunicació de l’escola amb les famílies es fa mitjançant notes i            
circulars que s’envien per l’app Dinantia o correu electrònic i per           
l’agenda. És important vetllar perquè aquesta informació us arribi, així que cal            
revisar regularment les 3 vies informatives.  

Així mateix recomanem no fer difussió de la informació enviada per l’escola            
per altres canals diferents als 3 anteriors (grups de whatsapp, etc) per tal             
d’evitar duplicar la informació que pot generar errors en la comunicació.  

Us recordem la importància de facilitar l’adreça de correu electrònic al centre            
i notificar el canvi de dades en el cas que es produeixi. 

També és molt recomanable que consulteu la web de l’escola          
http://agora.xtec.cat/ceipcanigo per poder estar informats de les novetats i la          
marxa del centre així com el twitter de l’escola: 
 https://twitter.com/escolacanigovng  
 
 

http://agora.xtec.cat/ceipcanigo
https://twitter.com/escolacanigovng


 
 

A la Web també podreu trobar altres documents d'interès com el Projecte            
Educatiu de l’Escola, el Projecte de Direcció, el Projecte de Pati i algunes de les               
circulars que es vagin creant al llarg del curs.  

            Autoritzacions i documents  

A la Web de l’escola, al menú de circular i documents podeu descarregar les 
autoritzacions de: 

- Recollida de l’alumnat (persones autoritzades per recollir, sortir sols 
a partir de 4t, sortir amb germans grans)  

- D’administració de Paracetamol i altres medicaments. 
- D’imatge i sortides.  

 
Reunions virtuals de famílies  

La primera setmana del curs farem unes reunions virtuals amb les famílies per             
coneixe’ns i aclarir dubtes. 

 

DIMECRES 16 SET DIJOUS 17 SET 

P5 a les 16:45h 
 
5è a les 17h 
 
1r a les 17.30h 

P4 a les 16:45h 
 
3er a les 17:15h 
 
2n a les 17:30h 
 
6è a les 17:30h 
 
4t a les 18h  

Properament us informarem de les dates i hora de les reunions pedagògiques            
per a les famílies. En elles compartirem informacions rellevants sobre la           
metodologia i l’enfoc pedagògic. És per això que considerem tan important la            
vostra participació i en cas que no pugueu assistir-hi, cal que ho comuniqueu             
al tutor/a corresponent.  
 
Entrevistes amb les famílies  

Si voleu una entrevista, cal que ho comuniqueu prèviament a través d’un            
missatge Dinantia o bé a l’agenda. El/la mestre/a us proposarà data i hora             
perquè confirmeu dins del seu horari d’atenció a les famílies.  



 
 

Equip Directiu 
Cal demanar hora per telèfon o mail prèviament. Recordeu que per a qualsevol             
aclariment, dubte, queixa o observació, el primer pas és parlar amb el tutor/a             
corresponent. 
 

       Material que cal portar 

 

Material  Petits P3,P4 i P5  Mitjans 1r, 2n i 3r Grans 4t,5è i 6è 

 

 

Per ampliar El meu 

llibret: 

 

 
P4: 2 fotos 
10x15cm de “El 
meu joc 
preferit” i El 
meu menjar 
preferit.  
 
P5: 2 fotos 

10x15cm El meu 
conte preferit i 
La meva 
habitació 

 

P3,P4 i P5: Bosseta 

amb roba i 

sabatilles estil 

crocs de recanvi 

per deixar a 

l’escola.   

 

 

Mocadors de paper 

A principi de 
curs   

 

Es demanaran més endavant.  



 
 

Material  Petits P3,P4 i P5  Mitjans 1r, 2n i 3r Grans 4t,5è i 6è 

 

Tovalloletes 

A principi de 

curs      

Es demanaran més endavant.  

Bosseta/ motxilla de 
roba (Petits i 
Mitjans)  
Motxilla normal 
Grans  
per portar:  
L’esmorzar 
saludable en una 
carmanyola  

L’ampolla/cantimpl
ora d’aigua ( de 
xumet a Infantil) 

 

Bosseta/ 
Motxilla de 
roba (no 
rígida) sense 
volum i sense 
rodes 

 
 
 

Tovalló  

Bosseta/ 
Motxilla de 
roba (no rígida) 
sense volum i 
sense rodes  

 

Motxilla normal 

  

Bata  
 
 
 

   
 
 

 



 
 

Material  Petits P3,P4 i P5  Mitjans 1r, 2n i 3r Grans 4t,5è i 6è 

Mascareta de 
recanvi i funda per 
guardar-la

 

  

Impermeable  

 

 
 Sempre a la bosseta 

Estoig buit 

 

   

 

Activitats, sortides i festes  

Enguany i donada la situació s’han anul·lat       
provisionalment les sortides, activitats i festes. 

En funció de com evolucioni la pandèmia us        
informarem de qualsevol canvi en aquest sentit.  
Accidents 

Si algun alumne/a es lesionés o es trobés malament, el/la mestre/a tutor/a            
trucarà per telèfon a la família. En cas que no us puguem localitzar, s’actuarà              
de la manera més adient. 



 
 

Us recordem la necessitat de notificar a l’Escola, així com al menjador i l’AFA              
(si és el cas) el més aviat possible qualsevol canvi de domicili o telèfon de               
contacte. 
Higiene i salut  

Caldrà evitar l’assistència a l’escola quan l’alumne/a presenti: 
● Febre (temperatura superior a 37,5 graus). 
● Tos 
● Dificultat per a respirar. 
● Mal de coll* 
● Refredat nasal* 
● Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
● Mal de panxa amb vòmits o diarrea 
● Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 
● Erupcions i altres alteracions de la pell (tret si duen informe del            

pediatra amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses). 
● Conjuntivitis sense tractament. 
● Polls (fins a la desaparició total de l’insecte i de les llémenes). Cal             

revisar periòdicament el cap dels vostres fills/es i en cas que trobeu            
qualsevol indici de polls heu de prendre les mesures profilàctiques          
oportunes i comunicar-ho el més aviat possible al centre. 

● En cas de malalties víriques, respectar el període de baixa que fixi el             
pediatre. 

 
A qualsevol medicament que s’hagi d’administrar indispensablement en        
horari escolar, cal adjuntar-li la recepta o informe del metge on hi consti el              
nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.              
També cal aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre              
docent que administri al fill/a la medicació prescrita. El personal del centre            
només podrà administrar una medicació que no requereixi una especial          
formació.  

 
Joguines i altres objectes  

L’alumnat no pot portar a l’escola joguines ni altres objectes          
personals no relacionats amb les activitats escolars; en cas de          
fer-ho,  el centre no se’n farà responsable. 

No es poden utilitzar els telèfons mòbils ni altres aparells electrònics ni            
reproductors d’àudio i vídeo dins del recinte escolar; si la família ho            
considera indispensable haurà de signar una autorització i comprometre’s que          



 
 

l’alumne entregarà el telèfon apagat a la secretaria en arribar a l’escola. En el              
cas que soni o s’observi un alumne fent qualsevol tipus d’ús, el mestre recollirà              
l’aparell i el lliurarà a la direcció. El centre declina qualsevol responsabilitat en             
cas de pèrdues, ruptures o substraccions d’aquests objectes. 

Cal posar el nom a tots els objectes personals (roba, bosses de neteja ...) Tot               
allò que trobem extraviat a l’Escola ho dipositarem en punts estratègics aprop            
de les aules durant un mes, passat aquest temps es reciclarà.  
 

MENJADOR ESCOLAR 

Rebreu una circular específica amb tota la informació        
necessària sobre aquest servei. Cal llegir-la amb atenció. 

Telèfon del servei de menjador:   93 8157365 
 
A la Web de l’escola podeu consultar els menús setmanals  

 
 

L’AFA 

Aquest curs s’han de limitar els trànsits presencials. Les         
inscripcions i tràmits de l’AFA es poden fer per mail o           
Whatsapp.  

No obstant, si necessiteu atenció presencial caldrà demanar cita prèvia. 
  

            Mail:      afadelcanigo@gmail.com  
Web:     https://agora.xtec.cat/ceipcanigo/author/ampa/ 
Facebook: https://www.facebook.com/afadelcanigo/ 
Telèfon: 675 94 42 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ampadelcanigo@gmail.com
https://agora.xtec.cat/ceipcanigo/author/ampa/
https://www.facebook.com/afadelcanigo/


 
 

 
 
 
 

             Equip de mestres curs 20  21 

 

PETITS MITJANS  GRANS  

P3A: Magda Navarro 
P3B: Inma Tarrós 
 
P4A:  Noemí Montilla 
P4B: Silvia Jimenez 
 
P5A: Anna Martínez 
P5B:  Gema Morata  

1r A: Sonia Carrasco  
 
2n A: Mariona Llistar 
2nB:   Anna Rosa Ruiz  
 

3r A: Paula Boria (Miriam 
Gaztelu) 
3r B:  Roger Franquesa  
3r C: Romina  Sellés 

4t A: Marta Ruiz  
4t B: Pilar Gracia  
 
5è A:Ariadna Diaz  
5è B: Verónica Valdivieso 
5è C: Conxa  Alsina  
 
6è A: Marina Pons 
6è B: Eduard Contreras 
6è C: Yose Rodríguez  
 

TEI: Mabel Fernández  
EE: Jessica  Magan 
 

E.E: Robert Ferrer 
Anglès: Elena Ripoll 
Música: Manel Cazorla 
Educadora: Roser Vidal 

EE: Júlia Puértolas  
Anglès: Eva Calabuig 
Vetlladora: Gemma 
Música: Manel Cazorla 

Personal no docent  
Administratiu: Raúl 
Márquez 
Conserge: Pere Soto  
 

Equip directiu  
Directora: Ana Rodríguez  
Cap d’estudis: Alba Ramírez 
Secretària: Conxi Sánchez 
  

Religió: Xavi Borràs 

 
 


