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L’ESCOLA DEL CURS 2020/2021
La pandèmia del COVID 19 ens ha obligat a reorganitzar l’escola per
adaptar-nos a les indicacions que progressivament va donant Protecció
civil de Catalunya i els Departaments de Salut i d’Educació.
Els objectius prioritaris són :
1. Assegurar la màxima PRESENCIALITAT de l’alumnat i, si s’ha de
produir un confinament, que afecti al menor nombre de nens i
nenes.
2. L’escola ha de ser un espai segur que, ajudi a la contenció del virus.
3. Els grups reduïts d’alumnes permeten que el contagi afecti al
menor nombre de persones i és més fàcil controlar tots els
contactes estrets de les persones infectades i la traçabilitat del
virus.
4. És prioritari atendre la diversitat i contemplar les diferències i
mancances que s’han produït entre l’alumnat durant els mesos de
confinament.

ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA

1. Hem creat classes de cicle amb alumnat dels dos cursos. De dos
grups n’hem fet tres. Hem passat de tenir aules amb 24 o, fins i tot
27 alumnes, a tenir grups de 15 a 17 nenes/nenes.
2. La classe de P3 respecta el grup donades les seves singularitats, per
exemple l’adaptació, entre d’altres.
3. Aquests grups anomenats “Bombolla” seran estancs, és a dir, no hi
haurà contacte estret amb els altres. Tindran diferents rutes per
l’edifici, espais de pati separats i, durant les estones de menjador,
hauran de guardar la distància de seguretat d’1,5 m. L’alumnat
porta un distintiu de color del grup al qual pertany.
4. Hem habilitat 13 aules àmplies i lluminoses. Hem reduït el
mobiliari, espaiat taules i cadires. Amb la ventilació i la menor
densitat d’infants a les aules s’afavoreix molt la renovació de l’aire,
imprescindible per reduir els contagis.

5. Els accessos al centre seran només per l’alumnat i el personal del
centre, a les portes i els horaris indicats. Si els germans/es entren a
la mateixa hora per diferents portes, poseu-vos en contacte amb el
centre per buscar la millor solució organitzativa familiar.

6. Les famílies us podeu comunicar amb l’escola a través de diversos
canals: amb l’agenda, una nota escrita, per telèfon i amb els correus
electrònics. Aquest curs hem creat un específic de cada grup.
També podeu demanar cita prèvia. IMPORTANT: Heu de consultar
el correu electrònic periòdicament perquè les circulars i notes
informatives de l’escola només us les enviarem per via mail.
Recordeu informar l’escola sobre els canvis de domicili, telèfon o
correu electrònic.
7. WHATSHAPP: A vegades, les famílies s’organitzen amb un grup de
Whatsapp, però recordem que aquest no és el canal d’informació
oficial de l’escola. Recordeu ser curosos amb els comentaris que es
realitzin en aquests grups i no fer referència a cap persona per
protecció de dades.
8. Per realitzar la inscripció i per altres temes de menjador podeu
trucar de 9 a 9:30h al telèfon 68569679.

MESURES D’HIGIENE I PREVENTIVES DE SALUT
1. A l’entrada a l’escola, prendrem la temperatura de l’infant,
desinfectarem les sabates i posarem gel hidroalcohòlic a les mans.
2. Realitzarem les 5 rentades de mans diàries i 3 moments de ventilació
de 10 minuts, tal com marca el Departament de Salut. El servei de
neteja de l’escola ha augmentat la freqüència per realitzar la neteja i
desinfecció diària de lavabos i zones comuns del centre.
3. Els nens i les nenes beuran aigua de la seva pròpia cantimplora
d’aigua.
4. Els infants de PRIMÀRIA hauran de portar la mascareta posada durant
tot l’horari. Aquesta mesura serà revisable d’aquí a 2 setmanes. De

moment, segons Protecció civil és OBLIGATÒRIA a la nostra zona.
També hauran de portar una altra de recanvi a la motxilla.

QUÈ HAN DE FER LES FAMÍLIES
1. Les reunions informatives de famílies només podrem realitzar-les en
format virtual perquè, de moment, no es poden realitzar reunions de
més de 10 persones. Properament, us enviarem la convocatòria amb
el dia i l’hora en què us haureu de connectar.
2. Perquè un infant pugui accedir al centre NO ha de manifestar aquests
símptomes. Les famílies haureu de signar un full de responsabilitat
conforme el nen/a no manifesta els símptomes que us indiquem a
continuació:

SI ES PRODUEIX UN CAS SOSPITÓS
1. Si un nen/a presenta símptomes a l’escola quedarà aïllat del grup en
un espai ventilat esperant que la família el vingui a recollir i contacti amb
el CAP de referència.
2. El pediatra decidirà si se li fa una prova PCR. En el cas que es realitzés
i el resultat fos POSITIU, el Servei Epidemiològic territorial indicarà a
l’escola quines mesures de confinament s’han de prendre en el grup
Bombolla i l’entorn escolar. De moment, la quarantena és de 14 dies.
3. Un gestor CÒVID serà l’intermediari entre el CAP, l’escola i el Servei
Epidemiològic.

NORMATIVA DEL CENTRE
CALENDARI I DIES NO LECTIUS DEL CURS
Any 2020
21 de setembre

Dilluns

Festa Local (Sant Mateu)

12 d’octubre

dilluns

Festa Nacional (El Pilar)

7 de desembre

dilluns

Lliure disposició (La Puríssima)

8 de desembre

dimarts

Festa Nacional (La Puríssima)

Any 2021
15 de febrer

dilluns

Lliure disposició (Carnaval)

21 de maig

divendres

Lliure disposició (2a Pasqua)

24 de maig

dilluns

Festa Local (2a Pasqua)

VACANCES
NADAL: 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos).
SETMANA SANTA: 27 de març al 5 d’abril (ambdós
inclosos).
ÚLTIM DIA DE CURS: 22 de juny.

HORARI ESCOLAR
PORTA VESTÍBUL

PORTA GRIS

(Carrer Cedres)

(Biblioteca)

CICLE MITJÀ A

CICLE MITJÀ B

CICLE MITJÀ C

CICLE SUPERIOR A

CICLE SUPERIOR B

CICLE SUPERIOR C

INFANTIL A

P3

INFANTIL C

CICLE INICIAL A

INFANTIL B

CICLE INICIAL C

PORTA PATI
1r TORN (CM i CS)
Matí: 8:45h / 12:15h
Tarda: 14:45h / 16:15h
2n TORN (INFANTIL i
CI)
Matí: 9h / 12:30h
Tarda: 15h/ 16:30h

CICLE INICIAL B

Quan un alumne/a arribi tard, esperarà fora de l’edifici fins les 9:15 o
15:15, quan ja hagin entrat els grups d’alumnes.
Si es produeixi un retard en la recollida d’un alumne es procurarà contactar
amb el pare, mare o tutors/es legals de l’infant. Un cop esgotats, sense
efecte, els intents de comunicació, l’escola informarà a la policia local o els
Mossos d'Esquadra, i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-los l'alumne
perquè el custodiïn. Si la circumstància es produeix durant el migdia, l’infant
passarà al menjador i la família haurà d’abonar el cost del servei.
Horari intensiu de 9 a 13 hores (contemplant els horaris d’entrada de cada
grup). Aquest horari es farà el dia 21/12/2020 i les dues setmanes del 7 al
22 de juny de 2021. Els alumnes de menjador sortiran a les 15:30 hores.
Cal avisar prèviament a l’escola, per escrit, si el nen/a ha d’entrar o sortir en
un horari diferent. En aquests casos, la porta d’atenció serà la del Carrer
Cedres.

HORARI D’ ADMINISTRACIÓ
Per a obtenir certificats o altra documentació, el servei d’administració us
podrà atendre els dilluns, dimecres i divendres (alterns) dins l’horari escolar.

PERSONAL DEL CENTRE
P3
Lídia Garrido
Tècnica d’Educació Infantil Conchi Zurera
INFANTIL A
Alba Montero
INFANTIL B
Diana Albes
INFANTIL C
Natàlia Castellà
INICIAL A
Ester Duch
INICIAL B
Laura León

3infantilcanvi@gmail.com
Ainfantilcanvi@gmail.com
binfantilcanvi@gmail.com
cinfantilcanvi@gmail.com
ainicialcanvi@gmail.com
binicialcanvi@gmail.com

INICIAL C
INICIAL- Ed. Física
MITJÀ A
MITJÀ B
MITJÀ C
MITJÀ
MITJÀ - Ed. Física
SUPERIOR A
SUPERIOR B
SUPERIOR C
SUPERIOR
Tècnica d’integració
Social
Auxiliar d’E.E.
SECRETARI
CAP D’ESTUDIS
DIRECCIÓ
Conserge
Psicòloga EAP
Treballadora Social

Abigail Ortega
Sara Durán
Joaquín Sánchez
Marina Robles
David Calvo
Aroa Rodríguez
Daniel Arizmendi
Carolina Izquierdo
Montse Farré
Cristina Barrio
Carmen González
Rosa Carretero

cinicialcanvi@gmail.com
amitjacanvi@gmail.com
bmitjacanvi@gmail.com
cmitjacanvi@gmail.com

asuperiorcanvi@gmail.com
bsuperiorcanvi@gmail.com
csuperiorcanvi@gmail.com

Lourdes Ventura
Nicolás Domínguez
Pilar Navarro
Guadalupe López
Alfonso Romero
Neus Valls
Susanna Guinart

Properament us enviarem la informació sobre el personal de menjador i
cuina.

LLIURAMENT DELS INFORMES
1ª AVALUAC.
PRIMÀRIA
INFANTIL

2ª AVALUAC.

04-12-2020
12-03-2021
22-01-2021

3ª AVALUAC.
28 i 29 -06-2021*
28 i 29 -06-2021*

*El darrer informe l’haurà de recollir la família a l’escola personalment.

ENTREVISTES I REUNIONS AMB ELS DOCENTS
Les reunions d’inici de curs les realitzarem de forma virtual. Properament
rebreu la convocatòria via mail amb la data i hora.
Les comunicacions directes amb els/les mestres les heu de realitzar amb
l’agenda, una nota, trucant al telèfon a partir de les 12:45 o directament al
correu del grup d’alumnes.

QUOTES DE MATERIAL
L’import que ha acordat el Consell Escolar sobre l’aportació anual de les
famílies és de 140 €.
Aquest concepte inclou:
 El material que utilitzen els infants a l’aula (fulls, cartolines,
pintures...) excepte els estris de l’estoig a Primària.
 Les fotocòpies i la reposició de llibres de text de reutilització de
l’alumnat.
 Les sortides i autocars per als desplaçaments.
 Aquest curs singular no es cobrarà quota de l’Associació de Famílies
donada la impossibilitat de realitzar festes i trobades familiars.

COMPTE PER FER L’INGRÉS
 PER TRANSFERÈNCIES:
Núm COMPTE : La Caixa ES63 2100 0459 8802 0005 4663
 AL CAIXER AUTOMÀTIC:
Pagament de rebuts.
Codi de l’ENTITAT: 0572556.
 Pagament únic 140€ .

MAT. SORT.

31-10-2020
140 €

No oblideu posar el nom del NEN/A i presentar la còpia del pagament a
secretaria de l’escola.
Si alguna família desitja realitzar un pagament fraccionat, ho haurà de
demanar per escrit al correu electrònic: a8040618@xtec.cat.
Fraccionament: 70 € abans del 31 d’octubre i 70 € abans de finalitzar gener.

SERVEI DE MENJADOR
La inscripció es realitza de forma telemàtica. Els infants fixos hauran de
domiciliar el pagament. Els esporàdics també podran pagar amb el datàfon
a hores demanades amb cita prèvia a l’encarregada de menjador.
És imprescindible que indiqueu anualment les al·lèrgies amb justificació
mèdica, així com les exempcions alimentàries per altres motius.
MENÚS: Per consultar els menús podeu anar a la pàgina web del centre,
entrar a l’apartat de “MENJADOR” (superior dreta) i entrar a la pàgina web
de l’empresa “Com a casa”. L’usuari és VIDALET i la contrasenya
CANVIDALET.
TARIFES DEL SERVEI DE MENJADOR
El preu d’alumnes fixos només serà aplicable en el cas dels infants que fan tot
el període de setembre a juny.
Aquest curs, donades les especials característiques, el pagament serà en
funció dels dies que tingui cada mes.
Horari d’atenció: Diàriament, de 9 a 10:30h podeu contactar amb la
coordinadora de menjador a l’escola o bé telefònicament al número:
685696792
 Quotes:
(entre parèntesi dies)

INFANTIL/
PRIMÀRIA

Fix un dia

6.33 €

Extra

6.96 €

Setembre (12)

75.96 €

Octubre (21)

132.93 €

Novembre (21)

132.93 €

Desembre (13)

82.29 €

Gener (16)

101.28 €

Febrer (19)

120.27 €

Març (20)

126.60 €

Abril (19)

120.27 €

Maig (19)

120.27 €

Juny (16)

101.28 €

El servei de menjador està a càrrec de l’empresa “Com a Casa Menjadors
Escolars” i de la gestió s’encarrega la coordinadora María Medina.
Dels dies no consumits s’abonarà només la part alimentària ja que el
servei de monitoratge continua prestant servei prèvia justificació. Les
llargues

malalties,

degudament

justificades,

seran

retornades

íntegrament.

ESMORZAR SALUDABLE
Els dimecres i divendres és obligatori portar fruita per esmorzar a l’escola.
Per a un bon rendiment intel·lectual de l’alumne/a, ha d’esmorzar a casa i
no venir a l’escola en dejú. A l’hora del pati, han de portar un petit
esmorzar “saludable”: fruita, fruits secs, entrepà...dins d’una carmanyola
reutilitzable i una cantimplora per beure aigua.
A l’escola no podran portar sucs, “bolleria industrial” ni “tetra briks”.

ANIVERSARIS DELS NENS/NENES
Els nens/nenes no han de portar “llaminadures”, pastissos ni invitacions per
repartir a l’escola.
Degut a la situació excepcional de la pandèmia, us recomanem que no
organitzeu festes d’aniversari que puguin reunir grups nombrosos de
persones.

ELS MEDICAMENTS A L’ESCOLA
Si l’alumne/a ha de prendre un medicament, necessitem que signeu una
autorització i també és imprescindible que porteu un informe mèdic on
consti el nom de l’alumne/a, amb la dosificació corresponent. No deixeu
que els vostres fills/filles portin els medicaments a l’escola.

ACCIDENTS
En cas d’accident, l’alumne/a serà atès pels mestres/monitors i, si es
considera necessari, s’avisarà a la família i als Serveis d’Urgència.
Quan un infant vingui a l’escola lesionat, els progenitors hauran d’indicar
per escrit les mesures de protecció que hem de tenir a l’escola, indicant si
és convenient que surti al pati.
Si recomaneu que no realitzi Educació Física, tampoc serà adequat que
surti al pati.

MALALTIES
Cada curs escolar, heu de tornar a informar a l’escola, per escrit i amb un
informe mèdic, d’al·lèrgies, malalties cròniques i altres informacions
sanitàries importants de l’alumne/a.
Si un alumne/a té febre no podrà assistir al centre fins que no ho
recomani el pediatra.

VESTUARI I MATERIAL DELS ALUMNES
Per als alumnes de Primària, els dies d’Educació Física, han de portar roba
adient, sabatilles esportives, una samarreta de recanvi i una tovallola
petita de mà en una bossa, no de plàstic.
Per als alumnes d’infantil no caldrà la samarreta de recanvi ni la tovallola
però sí roba còmoda i sabates esportives amb velcro.

No abrigueu massa el vostre fill/a.
També recomanem que el vestuari que portin habitualment a l’escola sigui
“adient” i pràctic per a l’edat i un calçat còmode per córrer i jugar al pati.
El cabell l’han de portar pentinat i recollit de forma que no els tapi la cara i
pugui evitar l’expansió dels polls.
Els nens i nenes del Cicle Infantil: han de portar bata obligatòriament per
fer-la servir quan la mestra consideri necessari i la tornaran a casa per
rentar els divendres. Cal posar el nom i una cinta elàstica d'uns 15-20 cm
per penjar-la, també a les jaquetes. Tota la roba ha d'estar marcada amb
el nom.
Per a l’esmorzar, han de portar un tovalló de roba.
Cal portar tots els dies una motxilla, sense rodes i fàcil d’obrir. Ha de
tenir una mida adequada per guardar la bata, la cantimplora i la
carmanyola.

MÒBILS, JOGUINES, OBJECTES DE VALOR
Els alumnes no poden portar mòbils a l’escola, objectes de valor o joguines.
En el cas que necessiteu una exempció a la norma del mòbil aprovada pel
Consell Escolar, la família haurà de parlar amb la direcció i adjuntar un
escrit amb una argumentació raonada.

LLIBRES DE TEXT REUTILITZATS
A Primària, alguns llibres són de reutilització, per tant, és imprescindible
que els reviseu, esborreu els comentaris escrits i netegeu o repareu el folre.
Aquest llibre es retorna a final de curs. En cas de pèrdua o deteriorament, la
família haurà de comprar un de nou.

L’ESTUDI i EL TEMPS DE LLEURE
Durant totes les edats, és convenient que les famílies dediqueu un temps
diari a la lectura amb els vostres fills/filles, a l’explicació de contes i a parlar
sobre les activitats que fan a l’escola.

A partir del Cicle Mitjà i Superior, els alumnes consoliden l’hàbit d’estudi i
treball. Per tant, hauran de tenir un temps a casa per practicar la lectura i
treballar la concentració en un ambient adequat, sense elements de
distracció com ordinadors, televisions o mòbils.
Les activitats de “deures” fora de l’horari lectiu contribueixin al
desenvolupament de l’autonomia personal i a la gestió del seu propi temps.
L’accés a internet dels menors ha de ser supervisat pels adults. No poden
participar de les xarxes socials ni del Whatsapp perquè són menors.
Heu d’evitar que l’infant passi masses hores jugant a l’ordinador o veient la
televisió passivament perquè és imprescindible que practiqui activitats a
l’aire lliure, que corri, jugui amb d’altres i que comparteixi converses amb
els adults.

ACTIVITATS OBERTES A LES FAMÍLIES
L’escola anirà adaptant les activitats obertes a les famílies en funció de
l’evolució de la pandèmia.
La pàgina web del centre i els canals de comunicació no presencials ens
ajudaran a continuar difonent les activitats de l’escola.

SORTIDES ESCOLARS
Aquest curs, prioritzarem les sortides a l’aire lliure i de l’entorn proper.
Durant aquest trimestre reduirem el nombre de desplaçaments amb
autocar. De moment, no platejarem la realització de les colònies.

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES. AFA ( antiga AMPA)
De moment, no s’oferiran activitats extraescolars, exceptuant l’acollida
matinal de 8h a 9h. Podeu posar-vos en contacte amb l’AFA en aquest mail:
ampacanvidalet2016@gmail.com

DRETS D’IMATGE
L’autorització d’imatge que vau signar en matricular el vostre fill/a

continuarà vigent fins que no ens manifesteu el contrari.
Entenem que podem utilitzar les imatges que es deriven de l’activitat
normal de la vida escolar (classes, activitats, sortides,…) amb finalitats
educatives i/o informatives (revista, exposició de fotos i imatges a la WEB
del centre).
Iniciem el curs amb energies renovades,
treballant amb il·lusió per educar les
generacions del futur.
En aquests escenaris provocats per la pandèmia
és oportuna una frase de Lao Tsé:
(filòsof xinès)

“Ser flexible i adaptable és la millor forma de vèncer la resistència.
Adaptar-se porta a la victòria, mentre que polaritzar-se i ser rígid
porta al conflicte”.

El personal del centre estem preparats per reaccionar i adaptar-nos als
nous escenaris que ens puguin venir amb l’objectiu de protegir i educar els
nostres alumnes.

L’EQUIP DE MESTRES
Esplugues, setembre 2020

