
 

PRESENTACIÓ  

CURS 2021-22 
 

 

 

 

ESCOLA ELS QUATRE VENTS 

 

SANT JAUME DELS DOMENYS 



INFORMACIÓ GENERAL 

22 mestres (inclou mestre religió) 
+ 1 professional tècnica especialista en Educació Infantil 

+ 1 vetlladora 15 hores/setmana 

+ 1 mestra que cobreix una reducció de jornada d’ infantil 

+ 1 mestre que cobreix una reducció de jornada d’anglès 

 

14 grups (3 infantil + 11 primària) 

260 alumnes  



TEMES A TRACTAR 

 

 MESTRES, DIRECCIÓ I PERSONAL NO DOCENT 

 RELACIÓ ESCOLA/FAMILIES 

 ENTRADES/SORTIDES ESCOLA 

 HORARIS 

 ESPAIS 

 NORMATIVA 

 MATERIAL NECESSARI 

 INFORMEM I RECORDEM 

 COOPERACIÓ 



EQUIP DIRECTIU I COORDINADOR/ES 

 DIRECTORA    ANNA VIDAL  

 CAP D’ESTUDIS   NÚRIA FONT 

 SECRETÀRIA    CRISTINA VENTOSA 

COORDINADORA EDUCACIÓ INFANTIL LÍDIA ACOSTA 

COORDINADORA CICLE INICIAL   NÚRIA SUÀREZ-CORONAS 

COORDINADORA CICLE MITJÀ   NOEMI COBO 

COORDINADOR CICLE SUPERIOR  ALAN FERNÁNDEZ  

 

PERSONAL NO DOCENT 

 ADMINISTRATIVA: Isabel 

 CONSERGE: Magda 

 PSICOPEDAGOGA DE L’EAP: Esther 

 VETLLADORA: Mònica  

 LOGOPEDA EAP: Maite 

 PISCÒLOGA I LOGOPEDA AMPA: Inés i Carla 

 MONITORA EN CAP MEJADOR: Montse  

 Monitores, cuineres, professionals extraescolars,.. 

 

 



MESTRES ED. INFANTIL 

 P3   16 alumnes -    Tere Rovira + Bea Bermejo 

tererovira@elsquatrevents.es   

beabermejo@elsquatrevents.es 

 P4  25 alumnes -    Cristina Ventosa + Mireia Cornellà (TEI) 

cristinaventosa@elsquatrevents.es   

mireiacornella@elsquatrevents.es 

 P5   17 alumnes -    Lídia Acosta lidiacaosta@elsquatrevents.es   

 

 

 Mestra suport   Marina Garcia marinagarcia@elsquatrevents.es  

 Mestre Anglès   Fran Planchadell franplanchadell@elsquatrevents.es  

 Mestra Educació Especial Marga Carol margacarol@elsquatrevents.es  
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CICLE INICIAL 

 

 1rA  14 alumnes – Núria Suàrez nuriasuarez@elsquatrevents.es 

 1rB  17 alumnes – Ester Batlle esterbatlle@elsquatrevents.es 

 2nA  17 alumnes-  Núria Font nuriafont@elsquatrevents.es 

 2nB  17 alumnes – Roser Catà rosercata@elsquatrevents.es  

 

 Mestre anglès:   Fran Planchadell franplanchadell@elsquatrevents.es 

 Mestra música:   Núria Aragonès (substituta ?)  

 Mestre EF:    Alan Fernàndez alanfernandez@elsquatrevents.es  

 Mestre robòtica/escacs: Damià López damialopez@elsquatrevents.es  

 Mestra Competències:  Anna Vidal annavidal@elsquatrevents.es  

 Mestra Educació Especial Marga Carol margacarol@elsquatrevents.es  

 Mestre de religió   Sergi González sergigonzalez@elsquatrevents.es  
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CICLE MITJÀ 

 

 3r  20 alumnes – Marta Palau martapalau@elsquatrevents.es  

 4tA  21 alumnes -  Noemí Cobo noemicobo@elsquatrevents.es 

 4tB    20 alumnes – Vanesa Narváez vanesanarvaez@elsquatrevents.es 

 
Mestre anglès:   Fran Planchadell franplanchadell@elsquatrevents.es 

Mestra música:   Núria Aragonès (substituta ?)  

Mestre EF:    Lorena Sánchez lorenasanchez@elsquatrevents.es  

Mestre robòtica:   Damià López damialopez@elsquatrevents.es  

Mestra Competències:   Anna Vidal annavidal@elsquatrevents.es  

Mestra Educació Especial Marga Carol margacarol@elsquatrevents.es 

Mestre de religió   Sergi González sergigonzalez@elsquatrevents.es  
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CICLE SUPERIOR 

 

 5èA   18 alumnes - Vicky Palau vickypalau@elsquatrevents.es  

 5èB  17 alumnes – Pablo Vicent pablovicent@elsquatrevents.es 

 6èA  21 alumnes – Alan Fernández alanfernandez@elsquatrevents.es 

 6èB  20 alumnes – Lorena Sánchez lorenasanchez@elsquatrevents.es  

 

 Mestre anglès i suport:  Lorena Gonzàlez lorenagonzalez@elsquatrevents.es  

 Mestra música:   Núria Aragonès (substituta ?) 

 Mestre EF:    Pablo Vicent pablovicent@elsquatrevents.es 

    Mestre robòtica:    Damià López damialopez@elsquatrevents.es  

    Mestra Competències:   Anna Vidal annavidal@elsquatrevents.es  

 Mestre medi 6è:    Alai Descarrega alaidescarrega@elsquatrevents.es  

 Mestra Educació Especial Marga Carol margacarol@elsquatrevents.es  

 Mestre de religió   Sergi González sergigonzalez@elsquatrevents.es  
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RELACIÓ FAMILIES/ESCOLA 
 

 

 REUNIONS  VIRTUALS PER CURSOS (informació enviada a les 
famílies). 

 CARTES INFORMATIVES I DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

 ENTREVISTES INDIVIDUALS AMB EL TUTOR/A 

 TRUCADES TELEFÒNIQUES 

 AGENDA DE L’ESCOLA * Important revisar-la i signar notes mestres 

 TEMES PUNTUALS A LES SORTIDES 

 BLOG: http://agora.xtec.cat/ceipelsquatrevents/ 

 REVISTA ESCOLAR 

 AMPA 

 CONSELL ESCOLAR 

 

 

 



ENTRADES ESCOLA 

• Les sortides dels alumnes es faran pel mateix lloc d’entrada 

• Les famílies d’infantil a les sortides podran entrar al pati i esperar al seu fill/a davant de 

la porta de sortida. 

 



HORARIS 

 MATÍ  Entrada de 8:55h a 9:03h  

   Sortida: 12:30h  

    

 TARDA Entrada de 14:25h a 14:33h – 

   Sortida: 16h  

      

 SEP  Dilluns i dimarts 16h a 16:45h * 

   Sortida per la porta de consergeria 

   * A partir d’octubre, només un nombre determinat d’alumnes 

 

 

 

  

  



ESPAIS AULES 

 P3, P4 i P5    EDIFICI D’INFANTIL 

 1r i 2n A     PLANTA BAIXA 

 2nB, 3r, 4t, 5è i 6è 2ª PLANTA  



NORMATIVA 
 

Aspectes que destaquem i continuen igual que el curs passat:  

1.Entrades i sortides: cal mantenir les distàncies i portar la mascareta posada (alumnes d’infantil no es 
obligatori però si recomanable). Es  posarà gel als alumnes i seguiran el camí indicat amb ordre cap a la seva 
aula. 

2.Alumnes de bus i acollida cal portar mascareta posada. Els alumnes que utilitzin el servei de bus entraran 
per la porta de la pista. Els alumnes d’acollida i de bus d’infantil seran acompanyats a la seva aula per una 
mestra. 

3.Dins a l’escola: 

1. Grups estables definits (que és el grup-classe) 

2. Mascareta de 1r a 6è 

3. Distància entre els diferents grups estables 

4. Higiene i ventilació 

5. Menjador: agrupats per grups estables o amb distància de seguretat. Ventilació i higiene. 

 

4.El 1r dia d’escola rebreu una carta amb més aclariments i papers per signar. 

5.Ningú pot accedir al centre amb simptomatologia covid. 

6.Cal avisar sempre a l’escola davant d’un possible cas covid. 

7.En cas de que es detectés un cas covid, no us preocupeu perquè actuarem tal com ens manaran les 
autoritzats sanitàries. Tot està molt pautat. 

1. Avisem que si es detecta un cas covid dins el grup estable, sanitat informarà a les famílies del dia que es farà al PCR 
i tots/es hauran de fer quarantena 10 dies. L’activitat escolar es farà virtual. 

 

 

 



NORMATIVA 
 NOVETATS COVID CURS 21-22 

 No es mirarà temperatura a les entrades. 

 Els alumnes del grup estable poden compartir el material. 

 No és necessària la distancia de seguretat dins el grup estable. 

 No és necessari el servei neteja dins horari lectiu. 

 El grup estable a l’exterior si no es barreja amb altre alumnat 

pot anar sense mascareta (hores EF i altres). 

 Els alumnes de primària poden interectuar al pati entre grups 

estable amb mascareta. 

 Famílies poden tenir accés al centre sempre amb les mesures 

de seguretat. Es recomana que estiguin vacunats/des. 

 
Per a més informació: Teniu adjunt al correu la normativa del 

centre i la normativa específica covid-19 

Trobareu el pla d’obertura curs 21-22 al blog del centre. 



MATERIAL NECESSARI 
-El llistat de material que han de portar els nens i 

nenes el teniu penjat al blog de l’escola. 

- Degut a la situació actual els nens i nenes també 

han de portar: 

• Mascareta amb el nom visible. 

•Una bosseta/capseta per guardar la mascareta 

quan calgui també amb el nom visible. 

•Un pot de gel hidroalcohòlic petit. 

•Una ampolla d’aigua petita per beure (no cal 

got). 



INFORMEM I RECORDEM.. 
 La temática del curs 21-22 són els contes d’Andersen (contes populars que ens acostaran a 

la fantasia popular). 

 Adreces de correu electrònic amb domini propi (elsquatrevents.es) pels mestres i alumnes 
de cicle superior. 

 Continuem amb gairebé tots els projectes de centre (amb les mesures de seguretat). 
Incorporem la robòbica a tots els nivells de primària. Tornarà al Banda a 3r i 4t. 

 9 estudiants han sol.licitat fer les practiques de Magisteri al nostre centre al llarg del curs 
21-22.  

 Nova proposta per part de l’AMPA d’activitats extraescolars molt interessants 

 Servei d’acollida totes les tardes 

 Millores Ajuntament: 

 Sorra al pati d’infantil 

 Reparació i pintat de totes les estructures, taules i bancs exteriors. 

 Sorral pels alumnes de primària 

 

 
- Les agendes han de ser les de l’escola. L’ampa les regala als seus socis/es. Els no socis les podeu 

comprar a consergeria. 

- Els xandalls de l’escola els trobareu a la botiga Esports Picnic (Vendrell) 

- Important que llegiu els papers que enviem i els retorneu quan abans millor. 

- Els primers dies d’escola lliurarem als nens/es els rebuts de pagament del material i colònies de 3r, 

4t, 5è i 6è que s’han fet al juliol i agost. Si no ho rebeu la 1ª setmana aviseu al tutor/a. 

- Recordeu de pagar el material si encara no ho heu fet! 

- Els nens i nenes que han comprat els llibres a l’AMPA, el dia 13 de setembre ja els tindran a la 

classe. Si no els heu comprat a l’AMPA cal portar-los el primer dia d’escola. 



COOPERACIÓ 

 Hem de construir l’educació dels vostres fills/es 
junts. 

 Pregunteu o comenteu tot allò que necessiteu 
personalment, email i/o telèfon. 

 El Claustre de Mestres treballa amb moltes ganes 
i il·lusió. Us demanem confiança. Tenim un 
objectiu comú! 

 Qualsevol problema i/o consulta podeu venir a 
parlar amb qualsevol mestre/a i amb Direcció si 
cal. 

 



BON CURS 

21-22 A 

TOTHOM!!! 


