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CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2020-2021 

Les classes per a tots l’alumnat començaran el dilluns, 14 de setembre de 2020 i 
finalitzaran el dimarts, 22 de juny del 2021. 

 

 PERÍODE  DE VACANCES 

Nadal: Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 ambdós inclosos. 

Setmana Santa : Del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos. 

 

DIES FESTIUS 

12 d’octubre de 2020 

8 de desembre de 2020 

11 de maig de 2021 

 

 DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 

2 de novembre de 2020 

7 de desembre de 2020  

15 de febrer de 2021  

24 de maig de 2021  

 

JORNADA INTENSIVA 

21 de desembre de 2020 

 Del 7 al 22 de juny de 2021 
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ENTRADES I SORTIDES DE L'ESCOLA  

 
ENTRADA 

MATÍ 
ENTRADA  

TARDA 
SORTIDA 
MIGDIA 

SORTIDA 
TARDA 

 
 

9h 
 

 
15h. 

 
12.30h. 

 
16.30h. 

P3, P4 i P5 

 
Porta aula pati 

 
Porta aula pati 

1r.   2n. 

 
Porta lateral jardí davanter 

 
Porta lateral jardí davanter 

 
 

 
 

9.15h 
 

15.15h. 12.45h. 16.45h. 

3r 4t 

 
Porta lateral jardí davanter 

 
Porta lateral jardí davanter 

5è 6è 

 
Porta principal del centre 

 
Porta principal del centre 

 

 

HORARI ESPECIAL DE LA PRIMERA SETMANA DE  SETEMBRE PELS 

ALUMNES D'ED INFANTIL 3 ANYS  

Durant els tres primers dies de curs l’alumnat farà un horari diferenciat de la resta 

d'alumnes. Cada una de les dues classes és dividirà en dos grups i cada grup 

vindrà en un torn diferent. 

 

Concretament l'horari serà el següent: 

Els dies 14, 15 i 16, els/les alumnes faran un horari reduït: 

 

Primer torn De les  09:05h  a  10:30h 

Segon torn De les  11:00h  a  12:30h 
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El dies 17 i 18, tots els/les alumnes faran l’ horari de matí de 9:05h a 12:30 h. 

Les famílies dels alumnes de P3 podran acompanyar als/a les seus/seves fills/filles 

fins la porta de l’aula els tres primers dies. Ho hauran de fer per llocs diferents: P3A 

pel passadís d’Educació Infantil i P3B per l’entrada principal del centre (Hall). Els 

dos dies següents, els podran acompanyar fins a la porta del passadís d’infantil. 

A partir de la segona setmana, l’horari serà matí i tarda i seran les tutores les que 

sortiran a buscar-los.  

Tots els/les nens/es han d’arribar a l'hora ja que els retards interrompeixen 

les activitats que s'han iniciat puntualment.  

En cas d’arribar tard, s’ha d’acompanyar als nens i nenes fins al vestíbul on 
trobaran al conserge que els acompanyarà fins l’aula. 

IMPORTANT: a partir de 3r. es considera que els i les alumnes ja tenen autonomia 
i ja poden marxar sols/soles cap a casa. 

Les famílies de 3r, 4t, 5è i 6è que els vinguin a recollir els han d’esperar a fora del 
recinte escolar. Heu de recordar als vostres fills i a les vostres filles que si un dia es 
troben que quan surten, el qui ha de venir a buscar-los no hi és, han de tornar a 
escola i avisar a algú de secretària.  

Quan un germà gran, menor d’edat o una persona que no sigui de la família, 
hagi de recollir un de més petit, el pare o la mare signarà, prèviament, una 
autorització escrita, 

Quan un nen o nena hagi de sortir de l'escola abans de l'hora establerta, cal que 
porti una nota que donarà  al/a la mestre/a indicant el motiu i l'hora de plegar. La 
persona que vingui a recollir-lo haurà de signar en el registre de sortides. 

Les faltes d'assistència i puntualitat també s’han de justificar amb una nota de 
les famílies. 

HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES  

L’horari d’atenció a les famílies serà un dia setmanal, establert per l’escola, i es 
comunicarà a la reunió de pares i mares d’inici de curs.  

Si han de donar avís o informació urgent a algun/a mestre/a, cal que ho facin per 
escrit, fent-li arribar la nota a través del nen o nena o de l’agenda a partir de 
primària.  

Fora de les hores habituals cal adreçar-se sempre a consergeria o  secretaria. 
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HORARIS EQUIP DIRECTIU  

Cada membre de l'Equip Directiu té fixat un horari per poder atendre les famílies 
directament. També es poden concertar entrevistes, prèviament per telèfon 
(93.746.22.16). 
 
Sempre que es necessiti algun certificat d'entrevistes o reunions per donar a les 
empreses, cal que es demani a la Secretària. En el cas d'altres certificats, cal que 
es demani com a mínim amb una antelació de dos dies. 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

SORTIDES 

Cada nivell realitzarà les sortides que, relacionades amb la programació, hagin 
estat proposades per l'equip de mestres i aprovades pel Consell Escolar. El dia que 
es fa una sortida l’alumnat ha de portar el xandall de l’escola. 

 

 

 

COLÒNIES 

L'escola organitza colònies a final de cada Cicle. Són de  2 dies per a l’alumnat de 
P5  d’ E. Infantil i 2n de Primària, i de 3 dies per 4t  i 6è de Primària.  

Excepcionalment els cursos de 1r, 3è i 5è també faran les colònies pendents del 
curs anterior. 

Un cop han arribat al lloc on han de fer les colònies, el professorat truca, el més 
aviat possible, a l'escola i es penja un rètol a la porta informant-ne a les famílies. 
També s’ enviarà un correu electrònic.  

 

 

 

 

 

Trimestralment, les famílies signaran una autorització per les sortides que 

es facin durant aquest  període de temps.  
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INFORMACIONS, REUNIONS, ENTREVISTES I INFORMES 

REUNIONS DE NIVELL 

Per tal d'informar les famílies dels objectius i de l'organització de cada nivell es farà 
una reunió durant els mesos de setembre i/o octubre que excepcionalment aquest 
curs serà telemàtica. 

També es podran fer altres reunions puntuals al llarg del curs per tractar temes 
concrets del grup-classe.  

Els nens i nenes no podran assistir-hi.  

 

ENTREVISTES 

Els/les tutors/es faran, com a mínim, una entrevista amb les famílies per tal de 
poder fer un seguiment individual de cada nen/a. Tots els temes relacionats amb 
l'evolució i seguiment de l'alumne/a cal tractar-los directament amb el/la tutor/a. 
Només hi podrà assistir un membre de la família. 

Per altra banda, la família pot sol·licitar una entrevista amb el/la tutor/a sempre que 
ho cregui convenient. 

És aconsellable que es comuniqui al/a la  tutor/a qualsevol canvi que pugui produir-
se a casa i afecti al nen/a per tal de poder actuar des de l’escola, si fos necessari.  

Els nens i nenes no podran assistir-hi.  

   

INFORMES 

Periòdicament es notificarà per escrit a les famílies quin ha estat el procés 
d'aprenentatge del seu fill/a. En cas de separació, poden sol·licitar, al tutor/a, dos 
informes. 

 

Dates de lliurament: 

Educació Infantil: gener/febrer i finals de juny (on es donarà el full on hi ha les 

recomanacions per treballar durant  l’estiu ). 
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Educació Primària: a l’acabar el primer i segon trimestre i al tercer és lliurarà 

l’Informe  final (on es donarà el full on hi ha les recomanacions per treballar durant  

l’estiu). 

 

 EQUIPAMENT   

Tots els/les alumnes de l’escola han de portar el següent equipament : 

 - Bata amb botons. És obligatori portar bata des de P3 fins a 2n. A Cicle  Mitjà i 

Superior és recomanable tenir-ne una per quan es fa pintura i obligatòria si es fa ús 

del menjador. 

- Bossa de roba petita d’esmorzar a E. Infantil  

- Bossa de roba gran per les mudes a P-3. 

- Motxilla petita, per portar l’esmorzar, la carpeta de treball i l’agenda a 1r i 2n 

- Motxilla (preferentment sense rodes) i no molt gran des de 3r fins a 6è.   

- Xandall de l’escola d’hivern i d’estiu. La dessuadora és opcional. 

- Mascareta de recanvi dins d’un sobre de paper o una bosseta de roba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els nens i les nenes hauran de venir canviats de casa el dia d’Educació Física 
o Psicomotricitat. 

IMPORTANT: 

El xandall el podeu adquirir a dues botigues: 

o El vestidor: 652136755 

o Moda Bàrbara: 663116724 

La resta de l’equipament no cal que sigui d’un color específic ni 
portar el logo de l’escola. El podeu adquirir en qualsevol botiga.  
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CAL QUE TANT LA BATA,  LA JAQUETA, L'ABRIC... PORTIN UNA VETA PER 
PODER-LOS PENJAR I VAGIN MARCATS AMB EL NOM I COGNOM.  

 

A L’ESCOLA NO ES POT PORTAR NI GORROS, NI BUFANDES, NI GUANTS 
PERÒ ES POT PORTAR UN BUFF MARCAT AMB EL NOM.   

 

MATERIAL ESCOLAR 

El material és socialitzat. L’alumnat no ha de portar cap tipus de material, ja que 
l’escola subministra tot el que necessita per poder portar a terme les diferents 
activitats que es realitzen. 

El pagament de la quota de material es realitzarà mitjançant l’aplicatiu TPVescola, 
en dues fraccions, al juliol i l’altra al novembre. En casos particulars, es poden 
ampliar aquest terminis (adreçar-se a Secretaria).  

 

QÜESTIONS GENERALS 

- Canvis de dades personals: els agrairíem que ens notifiquessin qualsevol canvi 
que es produeixi en les dades personals dels/de les seus/seves fills/es (adreça, 
telèfon...) per tal de tenir l'expedient de l'alumnat al dia. 

- Objectes perduts: Per primària, es recolliran en el Bagul de l’entrada de l’edifici 
principal on es guardaran durant un cert temps. Qualsevol objecte que es trobi cal 
que es doni al/a la conserge. L'escola no es fa responsable dels objectes perduts. 

- Medicaments: per raons de seguretat i de control de la mateixa medicació, 
recomanem que es procuri evitar que els nens i nenes hagin de prendre 
medicaments durant l'horari escolar.  

Si en algun cas és inevitable, cal portar la recepta o l’informe mèdic on hi 
figurarà l'horari i la dosi que el nen o la nena haurà de prendre així com el seu 
nom i signar una autorització  que se li facilitarà a l’escola.  

El medicament haurà d'estar protegit i indicarà clarament el nom i cognoms de l'/de 
la alumne/a. En tot cas, l'escola no pot administrar cap medicament sense 
autorització. 
Si un nen/a no es troba bé (febre, conjuntivitis.. ) no és convenient que vingui a 
l'escola. En cas que l’alumne/a ja estigui a l’escola, es telefonarà a la família perquè 
se'n faci càrrec. 
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-Incidències mèdiques: tots els/les nens/es que tinguin algun tipus d’incidència 
mèdica (al·lèrgies, dificultats visuals, diabetis...), han de portar un paper del metge 
on certifiqui el tipus d’incidència que té i les actuacions que s’haurien de fer en el 
cas que presentés símptomes. 

- Polls: recomanem revisar periòdicament els cabells dels infants i les persones 
que conviuen amb ells, sobretot si es graten el cap sovint. Les famílies hauran de 
prendre les mesures necessàries. 

- Esmorzars: És convenient que aquests siguin saludables i els han de portar dins 
d'una carmanyola o embolcall sostenible ( amb el nom i cognom), ja que l'escola 
fomenta la reducció de  residus. 
Cal evitar en la mesura que sigui possible els dolços i la pastisseria industrial. No 
es poden portar envasos (ja siguin líquids o sòlids) làctics, iogurts, sucs, fruita 
beguda...  
 
- Aigua: aquest curs cada alumne/a portarà una ampolla petita d’aigua de casa per 
poder beure al llarg de la jornada. 

- Joguines/aparells electrònics: No està permès portar cap tipus de joguina a      

l’escola, tampoc es poden portar telèfons mòbils, reproductor d’àudio, vídeo o 
fotografia, si es veu algun/a alumne/a fent-ne ús, l’objecte restarà en custòdia i 
s’avisarà a la família.  

- Pluja: Els/les alumnes d’Educació Infantil, quan plou, es poden acompanyar fins 
a la porta de la classe que dona al pati. No poden portar paraigües. 

L’alumnat de Primària pot portar paraigües i deixar-ho al paraigüer o portar una 
bosseta per ficar-lo a dins i posar-lo a la mateixa motxilla. 

El dia de pluja les entrades i sortides es faran pel lloc habitual. 

- Menjador: Els/les nens/es que normalment no es queden a dinar, SI algun dia ho 
fan, cal que les famílies avisin a el/la mestre/a amb una nota i deixar el tiquet a la 
bústia del menjador.  

Els que es queden habitualment, si algun dia NO ho fan, també cal avisar al/a la 
mestre/a i trucar al menjador abans de les 9,30 del matí.    

- Bicicletes: L’escola disposa de pàrquing de bicicletes. 

 

 

Recordeu que fora de l’horari escolar no es pot accedir a les classes. 


