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        Codi QR per accedir de manera ràpida a la web de l’escola.

EL QUE HEM DE TENIR EN COMPTE PERQUÈEL QUE HEM DE TENIR EN COMPTE PERQUÈ

TOT VAGI BÉ.TOT VAGI BÉ.

Al web de l'escola
(agora.xtec.cat/ceipelcarmel/)

hi haurà el calendari amb les activitats
(visites, sortides, festius, etc.)

És aconsellable visitar-la amb freqüència.



CALENDARICALENDARI

• Inici de curs: 13 de setembre

• Final de curs: 22 de juny

• Vacances  de  Nadal:  del  23  de  desembre  al  7  de  gener
(ambdós inclosos).

• Vacances  de Setmana Santa:  del  11  al  18 d’abril   (ambdós
inclosos).

• Festes de lliure disposició: 7 de desembre (dimarts),  28 de
febrer (dilluns) i 3 de juny (divendres).

HORARI 

• L’horari marc de l'escola aquest curs serà de 8.30 h
a 12.00 h al matí i de 15 h a 16.30 h a la tarda. 

•  Del 6 al 22 de juny i el 22 de desembre l’horari per infantil i
primària serà només al matí de 8.30 h a 12.30 h.

• Es prega puntualitat en les entrades i sortides a l'escola.

Entrades i sortides

• La porta s’obrirà 8.25 h al matí i a les 14.58 h a la tarda. Un
cop es tanca la porta, han de passar per la porta principal i
per consergeria. Els retards han de ser justificats per escrit
o passar per direcció per explicar el motiu.

• Hi haurà mestres a la porta d'entrada que faran la recepció
dels nens, ja que les famílies NO poden entrar a l'escola. Si
hi ha alguna informació que vulguin comentar a la tutora cal
fer-ho a través de la llibreta de notes que facilitarà l'escola
a inici de curs. 

• Aquest curs i seguint les recomanacions dels Departaments
de Salut i Educació,  s'ha organitzat l'entrada i  sortida de
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l'escola  de  manera  esglaonada  i  s'han  habilitat  les  tres
portes d'accés del centre. 

• Aquestes portes són la porta d'accés principal ( rampa), la
porta d'infantil, i  per últim la porta de l'hort de l'escola.

*En cas de modificació s’avisarà convenientment. 

• Les  persones  que hagin  d'accedir  a  l’escola  per  a  fer
algun  tràmit  cal  que  demanin  cita  prèvia  trucant  al
telèfon del centre : 934 29 46 98 o al 634 28 97 06.

• En el cas que l’alumne hagi de marxar amb una persona que no
estigui  autoritzada  s’ha  d’avisar  prèviament  i  signar  una
autorització escrita. 

• Les faltes reiterades de puntualitat en les entrades o en la
recollida  dels  alumnes  al  sortir,  així  com  les  faltes
d’assistència  injustificades  seran  comunicades  als  òrgans
administratius corresponents.

SORTIDES ESCOLARS

• Al  llarg  del  curs  i  seguint  la  programació  escolar  es
realitzaran diferents tipus de sortides, complint sempre les
mesures  sanitàries  dictades  pels  Departaments  de  Salut  i
Educació.

• Les sortides escolars formen part de la programació escolar i
es considera necessària l’assistència.

• Com cada curs cal signar una autorització general (en el cas
de sortides a peu gratuïtes i de curta durada) i l’autorització
trimestral (en el cas de les altres sortides).

• Cal estar al corrent de pagament de les quotes de material
en les dates establertes per poder fer les sortides que no
són gratuïtes.
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SERVEI DE MENJADOR

• L’escola disposa del servei de menjador per les famílies que
ho desitgin.

• El  servei  de  menjador  és  gestionat  per  una  empresa
especialitzada. Aquest servei,  a més d’un bon dinar, oferta
treball  d’hàbits  alimentaris  i  d’activitats  lúdiques  i
pedagògiques.

• Pel  qualsevol  dubte,  consulta,  gestió  o  avís  sobre  alguna
necessitat  específica  alimentària  podeu  posar-vos  en
contacte  amb  la  coordinadora  de  menjador,  demanat  cita
prèvia al telèfon : 663260700.

AMPA (ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ ALUMNES)

• Qualsevol família de l'escola té la possibilitat de formar-hi
part i participar.

• Organitzen activitats extraescolars als associats.

• L'horari de l´AMPA pot variar i està penjat a la porta del
seu despatx.

RELACIONS FAMÍLIA - ESCOLA

Reunions d’aula

• Es convocarà a l’inici de curs per presentar els
mestres i l’organització del curs i es farà de 

manera telemàtica, més endavant ja s'informarà de com i 
quan. 

Entrevista personal

• Es fa una entrevista inicial complerta amb les famílies noves
al centre i les famílies.
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Qualsevol qüestió que les famílies vulguin consultar, per petita que
sigui, és millor preguntar-la. Que no quedi sense aclarir.

INF 21-22 9



infeccioses més greus, caldrà que porti un justificant quan es
pugui incorporar a les classes.

• És important que vinguin a l’escola descansats i en bones 
condicions.

• Per menjar a mig matí es pot portar entrepà o fruita. Evitar 
pastes o productes poc saludables. No es permeten 
llaminadures ni tampoc es poden portar sucs, iogurts i 
similars.

• NO es podrà portar menjar, llaminadures, begudes, etc.
per a celebrar els aniversaris a l'escola.

• Medicació: si l’alumne ha de prendre un medicament dins de 
l’horari escolar o menjador, cal signar una sol·licitud així com 
portar la prescripció mèdica on consti amb claredat el nom 
del medicament, la dosi i l’hora de la presa. Cal fer-ho arribar
als mestres corresponents.

• En cas de situacions mèdiques importants (al·lèrgies, 
malalties físiques greus o cròniques..) doneu la informació a la
direcció de l’escola i als mestres, amb els informes mèdics 
corresponents. Els encarregats del menjador també n’han 
d’estar assabentats.

IMPORTANT
És important que les famílies preguntin al seu fill o filla cada dia
com ha anat l’escola,  i  que es valori el seu treball encara que
sembli que és molt fàcil  de fer.  Educar una autoestima sana és
fonamental.
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• Durant el mes de febrer es convocarà personalment als pares
per parlar de l’evolució dels aprenentatges dels infants.

• Els  pares  poden  sol·licitar  entrevista  als  tutors  a  través
d’una  nota  escrita  a  la  llibreta.  L’horari  d’atenció  de  les
famílies  es  farà  d’acord  amb  l’horari  setmanal  de  cada
mestre.

Informes i qualificacions

• Educació Infantil dóna dos informes durant el curs (al mes 
de febrer i a final de curs).

Actualització de la informació

• És important  que la  informació  de contacte  (telèfons  dels
pares  o  familiars,  adreça  electrònica,  adreça  etc.)  estigui
puntualment  actualitzada.  Per  poder  mantenir  el  contacte
amb les famílies, especialment en cas d’urgència és necessari
que les dades siguin correctes.

REQUISITS IMPORTANTS
El que cal portar

• Les pertinences personals (roba d’abric, bata, motxilla...) han
d’estar marcades amb el nom i cognoms.

• No es poden portar motxilles de rodes.

• La roba perduda  que  no tingui  nom es  desa  a  consergeria
durant 15 dies. A partir d’aquest termini es dóna.

• No es poden portar joguines ni pilotes de casa a l’escola, si no
és que la mestra ens ho indica.

• La roba ha de ser còmoda perquè els nens sols se la puguin
treure  i  posar,  i  que  permeti  les  tasques  escolars  amb
comoditat.
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• Els alumnes d’infantil han de portar bata. P3 en farà ús tot
l’horari  escolar.  P4  i  P5  només  l’utilitzaran  per  realitzar
aquelles activitats que ho requereixin. 

• En els dies de psicomotricitat cal portar xandall, sabatilles
esportives  amb  velcro.  Evitar  que  siguin  de  cordons.  Cal
portar també uns mitjos antilliscants amb el nom posat.

• Per esmorzar cal portar una bossa amb l´entrepà, un tovalló
de roba i una ampolla d'aigua ( que no sigui de vidre) amb el
nom.  Portar  també  una  caixa  de  mocadors  de  paper  i  un
paquet de tovalloletes humides que es quedarà a la classe. 

• P3,  en  una bossa marcada amb nom,  cal  portar   una  muda
complerta per deixar-la a la classe. 

Quotes de material

• S’ha  de  satisfer  una  quota  abans  d’acabar  el  mes  de
novembre.

• És important la puntualitat en el pagament, ja que cobreix les
despeses de material, sortides i activitats pedagògiques.

• Per realitzar les  activitats  extraordinàries del  centre s’ha
d’estar al corrent de pagament.

•

ALIMENTACIÓ I SALUT

• Si un alumne està malalt, cal avisar a l’escola tan 
aviat com sigui possible i quedar-se a casa fins 
que estigui bé.
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• A causa de la situació actual de pandèmia NO es pot assistir
a  l'escola,  si  l'alumne  presenta  algun  dels  símptomes
compatibles amb el COVID-19. Aquests símptomes són:
- Febre o febrícula superior a 37,5.
- Tos.
- Dificultat respiratòria.
- *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 .

*El mal de coll i el refredat nasal ( amb o sense mocs) són
molt  habituals  en  infants  i  només  s'haurien  de  considerar
símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o
altres manifestacions de la llista. 

• NO es pot anar a l'escola si l'infant:
- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID-
19.
- Està en espera del resultat d'una PCR o una altra prova de
diagnosi molecular.
- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
- Es troba en període de quarantena domiciliària per haver
estat identificat/da com a contacte estret d'alguna persona
diagnosticada de COVID-19.

• Si algun cop l’alumne/a està malalt/a cal avisar a l’escola tan
aviat com sigui possible i que es quedi a casa fins que estigui 
bé. Això és especialment important en el cas de paràsits 
(polls…) i malalties infeccioses (COVID-19, varicel·la, 
xarampió, meningitis…). Si és una d’aquestes malalties 
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