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INFORMACIÓ INICI DE CURS 2020-21 
 

El curs escolar 2020-2021 començarà el 14 de setembre de 2020 i acabarà el 22 de juny de 

2021. 

Per als mestres, el curs s’inicia l’1 de setembre de 2020 i acaba el 30 de juny de 2021. 

 

HORARI LECTIU DEL CURS [Educació Infantil i Primària] 

 
MATÍ de 9:00h a 12.30h 

TARDA de 15:00h a 16:30h 

 

Aquest curs NO es farà SEP. 

 

 

REUNIONS DE FAMÍLIES I MESTRES 
 

El dia 3 de setembre a les 18h les famílies de P3 estan convocades a una reunió informativa.  

El dia 10 de setembre de 12h a 14h podran assistir a l’escola amb els seus fills i filles per poder 

establir un primer contacte amb la mestra i conèixer els espais. 

 

El dia 7 de setembre a les 18h, les famílies dels cursos de primer A i B queden convocades per 

tal de conèixer alguns aspectes organitzatius de l’etapa de primària. 

 

A Educació Infantil i Primària el dia establert per entrevistes de famílies-tutors és el dimecres de 

12:30 h. a 13:30 h. Es concertarà mitjançant convocatòria per escrit a l’agenda (només en el 

cas dels alumnes de primària), per telèfon o per correu electrònic del tutor/a corresponent. 

 

 

CALENDARI DE REUNIONS PEDAGÒGIQUES PER CICLES 

 
Totes les reunions tan d’educació Infantil com de primària començaran a les 17h. No hi haurà 

servei d’acollida per part de l’AMPA i es faran per classes al menjador i al gimnàs. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

P3 8 d’octubre (2a reunió) 

P4 14 de setembre 

P5 15 de setembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota important: Els alumnes no poden assistir a aquestes reunions i no podran restar sols dins 

del recinte escolar. Només pot assistir un acompanyant per alumne i cal respectar les mesures 

higièniques i sanitàries establertes (mascareta i distància). L’escola facilitarà gel hidroalcohòlic 

a l’entrada i la sortida. 

 

 

 

 

CICLE INICIAL 

1r 5 d’octubre (2a reunió) 

2n 16 de setembre 

CICLE SUPERIOR 

5è A/B 22 de setembre  

6è A/B 23 de setembre 

5è C/ 6è C 24 de setembre 

CICLE MITJÀ 

3r 17 de setembre  

4t 21 de setembre 



 

PISCINA 1r, 2n, 3r i 4t de Primària 
 

Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t duran a terme l’activitat de piscina per grups/classe. Des de la 

piscina municipal ens han garantit totes les mesures de seguretat per tal de portar a terme  

aquesta activitat.  

 

Grup Data d’inici Horari 

1r A Dijous 1 d’octubre 2020 Dijous de 10:00h a 10:45h 

1r B Divendres 2 d’octubre 2020 Divendres de 09:15h a 10:00h 

 

Els alumnes han d’anar directament a la 

piscina municipal a les 09:00h, excepte 

els alumnes d’acollida que pujaran a peu 

des de l’escola. 

2n A Dimarts 29 de setembre 2020 Dimarts de 15:15h a 16:00h 

 

Els alumnes han d’anar directament a la 

piscina municipal a les 15:00h, excepte 

els alumnes del menjador que pujaran a 

peu des de l’escola. 

2n B Dimarts 29 de setembre 2020 Dimarts de 10:00h a 10:45h 

3r A Dilluns 28 de setembre 2020 Dilluns de 10:00h a 10:45h 

3r B Divendres 2 d’octubre 2020 Divendres de 11:00h a 11:45h 

4t A Divendres 2 d’octubre 2020 Divendres de 15:15h a 16:00h 

 

Els alumnes han d’anar directament a la 

piscina municipal a les 15:00h, excepte 

els alumnes del menjador que pujaran a 

peu des de l’escola. 

4t B Dimecres 30 de setembre 2020 Dimecres de 10:00h a 10:45h 

 

Si algun nen o nena no es pot banyar (otitis, fongs... ) ha de portar el justificant mèdic i anirà a 

la piscina, però no es banyarà. L’avaluació de l’activitat de la piscina forma part de la nota 

d’educació física. 

 

EQUIP PEDAGÒGIC i PERSONAL NO DOCENT 
 

Educació Infantil 

 

P3A Anna Garcia 

P3B Elisabet Carrasco 

P4 A Maite Marí 

P4 B Maria Bandera 

P5 A Olga Garcia  

P5 B Àngels Cortés 

 

Suport Estefania Lara i Maria Ferret 

TEI Aloma Torres 



Educació primària      

 

1r A   Celia Ibáñez 

  1r B  Teresa Solé 

 

2n A   Gemma Vila 

  2n B Sònia Duran 

 

                   3r A   Alba Raventós  

         3r B   Montse Batsums  

 

4t A Agnès Ribolleda  

4t B  Noemí Genaró  

 

5è A Josep Cànovas 

5è B Montse Borda 

   5èC Gemma Carbó 

 

6è A   Carme Rosco 

6è B    Edith Mascarell 

6è C   Àngels Vallès 

 

Especialistes 

 

Anglès: Anna Mondejar, Laia Gallart i mestra pendent de nomenament 

Ed. Física: Sergio Cuadrado 

MÚSica: Carles Ferrer 

Educació Especial: Raquel Colado i Lorena Nieto 

SIEI: Alba Raventós 

Servei EAP: Dulce Villalón 

Logopeda. Teresa Raventós 

Vetlladora: Mireia Esteve 

 

Coordinació 

 

Educació Infantil [P3, P4, P5]: Maite Marí 

Cicle inicial [1r, 2n]: Sònia Duran 

Cicle mitjà [3r, 4t]: Agnès Ribolleda 

Cicle superior [5è, 6è]: Gemma Carbó 

 

 

Equip directiu 

 

Directora: Glòria Tosar 

Cap d’ estudis: Estefania Lara 

Secretaria: Laia Gallart 



 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 

Totes les visites s’hauran de fer amb cita prèvia que es podrà demanar a través del telèfon o 

del correu de l’escola. Les peticions de certificats o altres s’hauran de demanar prèviament 

per telèfon o correu. 

 

Directora: dilluns i dijous de 9 a 11h i dimarts de 15 a 16.30h 

 

Cap d’Estudis: dimarts i dimecres de 15 a 16.30h i divendres de 9 a 11h 

Secretària: dijous de 9 a 11h i dimarts de 15 a 16.30h  

Administració: de dilluns a divendres de 9 a 14h. 

 

Personal d’administració i serveis 

 

Administració: Mercè Cuscó  

Consergeria: Àngels Llopart  

Personal de neteja i cuina 

Monitors/es de serveis d’acollida, menjador i activitats extraescolars 

 

 

Normativa de funcionament en base a la pandèmia del Covid-19 (el document 

complet està penjat a la web de l’escola) 

        

Per tal de fer més segures les entrades i sortides al recinte escolar es tallarà la 

circulació del carrer de baixada fins a la cantonada del carrer de l’Espurna. 

Per tal d’accedir a l’escola s’han de complir els següents requisits: 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, mal de coll, congestió nasal, malestar, vòmits o 

diarrees, mal de cap o dolor muscular) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 

 No tenir una temperatura de més de 37.5 graus ni haver reduït la 

temperatura amb antitèrmics. 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. O en espera del resultat d’una PCR o 

altra prova diagnòstica de COVID-19. 

 Portar signat el document de declaració responsable on es recullen tots els 

punts anteriors i  que us farem arribar el primer dia d’escola a traves dels 

vostres fills. 

 

 



 

 

 

Entrades 

- Les entrades al centre es faran de manera esglaonada, pels 3 accessos 

que disposa el centre i per grups estables. Totes les famílies deixaran els 

seus fills/es a les 9 h. a les files exteriors organitzades per cursos i 

degudament senyalitzades per colors vigilades per cada tutor/a, i seran els 

tutors els que els entraran de manera esglaonada per tal de mantenir les 

distàncies de seguretat amb altres grups estables. 

- Totes les famílies hauran d’esperar darrera de la línia vermella que delimita 

la zona de famílies. 

- Cap família pot entrar dins el recinte escolar sense autorització prèvia de 

l’escola. Excepcionalment les famílies de P3 i 1r podran accedir al recinte 

escolar seguint el recorregut marcat amb el color corresponent per 

acompanyar als seus fills /es a la zona designada per trobar-se amb les 

tutores. Un cop les tutores ja estiguin amb els alumnes, les famílies podran 

sortir de recinte seguint el mateix recorregut d’entrada. Us demanem que 

respecteu l’entrada de la resta de cursos i guardeu la distància de 

seguretat amb ells. 

- Totes les famílies hauran de portar mascareta i respectar la distància de 

seguretat. 

- Els alumnes majors de 6 anys i docents hauran de portar la mascareta 

fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. En entrar al centre els 

alumnes s’han de rentar les mans  i mantenir la distància sanitària. 

- Els adults que acompanyin els infants han de ser els mínims possibles (1 

acompanyant) per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les 

mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant 

tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. 

- ÉS DEL TOT IMPORTANT I NECESSARI  AQUEST CURS MÀXIMA PUNTUALITAT. 

A la següent imatge es pot visualitzar els accessos al centre i la disposició 

dels grups estables fora del recinte escolar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Els alumnes de P3 accediran al centre amb un acompanyant per alumne  seguint el 

recorregut marcat de color vermell fins a la zona de pati d’infantil. 

 

Els alumnes de P4 esperaran a la zona marcada en color groc (cada grup en una 

zona). Les famílies esperaran darrere de la línia vermella que delimita la zona de 

famílies. 

 

Els alumnes de P5 esperaran a la zona marcada en color blau (cada grup en una 

zona). Les famílies esperaran darrere de la línia vermella que delimita la zona de 

famílies. 

 

Els alumnes de 1r accediran al centre amb un acompanyant per alumne  seguint el 

recorregut marcat de color lila fins a la zona dels porxos on els alumnes esperaran les 

tutores en fila. Les famílies esperaran darrere la línia que delimita la zona de famílies. 

Hauran d’accedir al centre a les 08:55h. 

 

Els alumnes de 2n esperaran a la zona marcada en color verd (cada grup en una 

zona). Les famílies esperaran darrere de la línia vermella que delimita la zona de 

famílies. 

 

Els alumnes de 3r esperaran a les files marcades en color taronja (cada grup en una 

fila). Les famílies esperaran darrere de la línia vermella que delimita la zona de famílies. 

 

Els alumnes de 4t esperaran a les files marcades en color rosa (cada grup en una fila). 

Les famílies esperaran darrere de la línia vermella que delimita la zona de famílies. 

 

 



Els alumnes de 5è i 6è accediran al centre sols seguint el recorregut marcat de color 

blau fins la seva fila corresponent a la zona exterior del gimnàs on hi haurà els tutors 

esperant-los. Hauran d’accedir al centre a les 08:55h. 

 

Sortides 
 

- Les sortides al centre es faran de manera esglaonada, per les 3 sortides 

que disposa el centre i en grups estables. Tots els grups sortiran a les 16:30h 

per les diferents sortides i de forma esglaonada. Les famílies recolliran als 

alumnes a l’espai exterior destinat a cada grup. 

- Els alumnes majors de 6 anys i docents hauran de portar la mascareta i 

s’hauran de rentar les mans abans de sortir i mantenir la distància sanitària 

amb les altres grups. 

- Els adults que recullin els infants han de ser els mínims possibles per a 

cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de 

distanciament físic de seguretat i ús de mascareta. 

Pati 

 
Es faran diferents torns de pati per tal de garantir que els grups estables es 

mantinguin durant l'espai d'esbarjo. Per tant, cada grup respectarà la zona 

assignada pel seu grup estable i l’ús de la mascareta dependrà de la situació 

epidemiològica. Els torns de pati seran els següents: 

 

Grup Horari de pati 

P3 10h-10.30h 

P4 10.30h-11h 

P5 11h-11.30h 

1r 10.30h-11h 

2n 11h-11.30h 

3r 10.30-11h 

4t 10.30-11h 

5è 11h-11.30h 

6è 11h-11.30h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECORDATORI D’ALGUNES NORMES D’ESCOLA. 

o Tots els alumnes d’ Educació Infantil (els nens i nenes d’infantil preferentment 

que portin el seu nom brodat a la part de davant de la bata) i fins a 2n hauran 

de dur una bata obligatòriament, el model de l’escola és de quadres blancs i 

blau clar. L’AMPA s’encarrega de la seva venda. 

o Els alumnes d’infantil i primària hauran de portar una ampolla d’aigua d’us 

individual al centre diàriament.  

o Els alumnes d’infantil hauran de portar unes sabates còmodes per deixar a 

l’escola per tal de canviar-se les del carrer quan arribin a l’aula. 

 

o  Un cop tancada la porta, l’accés es farà per la porta de primària i caldrà 

trucar el timbre i la conserge serà l’encarregada de recollir i/o  portar l’alumne 

a la seva aula o a la porta de sortida. 

 

o Els dies que algun alumne resti a casa per malaltia o altre causa major, cal 

que es truqui a secretaria i, si és el cas, al menjador i caldrà justificar l’absència 

per escrit, el dia següent, al tutor o tutora. 

 

o Quan un alumne/a comet una acció que perjudica la convivència del centre, 

la família haurà de passar per direcció per tal de signar el full on es recull la 

incidència. 

 

o Les normes de convivència de les activitats extraescolars i del menjador són les 

mateixes que les de funcionament del Centre i que estan recollides en el 

NOFC. 

 

o Tal com queda recollit en les NOFC (normes d’organització i funcionament del 

centre, aprovat en consell escolar, queda prohibit portar mòbils i aparells 

electrònics a l’escola. 

 

o Les informacions de l´escola s´enviaran per correu electrònic a les famílies, 

també hi haurà informació a la web de l’escola http://www.escolalapau.com, 

i en les agendes dels nens i nenes de primària. 

 
 

 

 

 

http://www.escolalapau.com/
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PAGAMENT DE MATERIAL ESCOLAR 

 

La quota de l’import de material és la que s’ha fet arribar a cada família. Les famílies 

que hagin informat a l’escola de fer el pagament en terminis, el darrer termini serà la 

primera setmana de desembre. 
 
Cal que cada família faci arribar a través del seu fill/a el resguard del pagament del 

material o enviar-ho al  correu de l’escola a8059998@xtec.cat 
 

 

PAGAMENT DE LES SORTIDES 

 

Les sortides i les colònies es pagaran puntualment quan rebeu la informació. Si un 

alumne ha pagat una sortida i no hi pot anar, se li tornarà l’import de la sortida però 

no la part corresponent a l’autocar. 
 
Cinc dies abans de la sortida, tots els alumnes han d´haver efectuat el pagament; si 

un alumne porta el comprovant bancari fora del termini, se li torna la totalitat de la 

sortida, inclòs l’autocar, ja que no s´haurà comptabilitzat aquest alumne i no podrà 

assistir-hi. Si un alumne no ha fet la bestreta de colònies en el termini establert, no 

podrà anar de colònies. Si un alumne ha fet el pagament total de les colònies i no hi 

pot assistir, la bestreta no es pot retornar. 
 

Si no es paga la quota de material, els alumnes no podran assistir a les sortides ni a 

piscina en el cas de 1r, 2n, 3r i 4t. 
 
El pagament de les sortides i colònies s’ha de fer al mateix número de compte del 

material escolar especificant el curs i el nom de l’alumne. 

 

COMPRA DE LLIBRES DE TEXT 

 

De la venda de llibres se’n encarrega la llibreria JEPI.  El llistat dels llibres està penjat al 

web de l’escola i a la cartellera de primària i d’educació infantil. 
 
AVÍS: 
 

QUAN UNA FAMÍLIA CANVIÏ DE TELÈFON, DE MÒBIL, O DE DOMICILI HAURÀ DE COMUNICAR-

HO IMMEDIATAMENT A L’ADMINISTRATIVA DE L’ESCOLA.  

Convindria tenir més d’un telèfon de contacte. CAL QUE ELS PARES ESTIGUIN LOCALITZABLES 

EN TOT MOMENT PER A QUALSEVOL EMERGÈNCIA QUE PUGUI SORGIR. 

 

Bon inici de curs! 
 

 

Sant Sadurní d’Anoia, setembre de 2020 

El pagament del material s’ha de fer al següent nº de compte: 

BBVA ES48 0182.0238.44.0200020409 i cal 

especificar el nom de l’alumne 


