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Benvolgudes famílies,

Comencem un nou curs, amb il·lusió i esperança i el desig de seguir tirant endavant
tot oferint el millor i creixent cada dia.

El Claustre de mestres de l’Escola i totes les persones que hi treballem donem la
benvinguda a totes les famílies i alumnes.

Desitgem que les noves famílies que us incorporeu a la nostra comunitat escolar us
trobeu a gust, acollides i integrades. Podeu comptar amb la bona acollida de
tots/es. Esperem la vostra col·laboració a l’hora d’aportar allò que creieu que pot
servir per construir cada dia la nostra escola, que és un ens viu.

És la nostra voluntat que totes les famílies que formeu part de la Comunitat Educativa
de l’Escola Municipal Reina Violant us hi trobeu a gust, i agraïm la confiança que
heu dipositat en el nostre centre. Dintre d’aquesta disposició, treballem per establir
vincles que ens ajudin a crear un bon clima de convivència.

Trobareu tota la informació bàsica necessària que fa referència al curs que
comença (malgrat les incerteses) en aquest dossier, així com el calendari escolar,
les festes i les celebracions i també les colònies preparades per aquest any
escolar.

Serà molt benvinguts la vostra col·laboració (encara que, de vegades, de manera
virtual), idees, participació, suport i entusiasme per continuar amb la nostra tasca
comú, que no és altra que d’educació global dels infants, tot fent equip.

En tot moment, rebreu la informació actualitzada dels canvis que es vagin produint
d’acord amb la situació que estem vivint.

Emprenem un nou curs amb el convenciment i el desig que compartim els mateixos
objectius que les famílies que formeu part de l’escola, amb la seguretat que tenim
una Comunitat Educativa cohesionada i unida, treballant plegat/des i en sintonia
per seguir construint i fent escola.

TREBALLAREM PLEGATS/DES I AMB CONFIANÇA PER TENIR UN MOLT BON CURS!!!!!

Us saludem ben cordialment,

L’Equip Directiu,
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A partir del dia 1 de novembre:

A continuació us lliurem els telèfons i el correu electrònic de l’Escola.

En cas d’afegir o modificar informacions es farà al dossier que
estarà penjat al web del Centre.

ESCOLA MUNICIPAL  REINA VIOLANT
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INICI DE CURS: 13/9
FINAL DE CURS: 22/06
NADAL:  DEL 23/12 AL 7/1 
                ambdós inclosos.
SETMANA SANTA: 11/4 AL 18/4       
                ambdós inclosos.

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ:
7/12
28/2
3/6

FESTES OFICIALS:
LA MERCÈ 24/9
EL PILAR 12/10
TOTS SANTS 1/11
LA CONSTITUCIÓ 6/12
IMMACULADA CONCEPCIÓ 8/12
SEGONA PASQUA. 6/6

FESTES D’ESCOLA 
CASTANYADA: 29/10
SANTA CECILIA: 17/11
SANT NICOLAU 3/12
CANTADA DE NADAL: 21/12
SETMANA DE LA PAU 24-28 DE GENER
CARNAVAL: 25/2     
ST. MEDIR.:3/3
ST JORDI:22/4
ST PONÇ: 11/5

JORNADA INTENSIVA:  22/12
DEL 06/06 AL 22/.

CALENDARI D’ADAPTACIÓ PER P3.



13 de setembre de 2021, dilluns, primer dia de classes.

22 de juny de 2022, dimecres, serà el darrer dia del curs escolar.

1r Trimestre: del 23 de desembre al 9 de gener, ambdós inclosos.

2n Trimestre: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

3r Trimestre : el 22 de juny serà el darrer dia lectiu del curs 2020-21.
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➢ 24 de setembre, la Mercè.

➢ 12 d’octubre, dia del Pilar.

➢ 6 de desembre , dia de la Constitució.

➢ 8 de desembre dia de la Immaculada.

➢ 6 de juny, segona Pasqua.

● Castanyada: 29 d’octubre de 2021.
● Sta. Cecília: 17 de novembre de 2021.
● Sant Nicolau: 3 de desembre de 2021.
● Cantada de Nadal: 21de desembre de 2021.
● Setmana de la Pau: 24-28 de gener de 2022.
● Diada de la Pau: 28 de gener de 2022.
● Carnaval: 25 de febrer de 2022.
● Sant Medir: 3 de març de 2022.
● Sant Jordi: 22 d’abril de 2022.
● Sant Ponç: 11 de maig de 2022.

EDUCACIÓ INFANTIL.
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Es lliuraran dos informes durant el curs: al febrer i a final de curs.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA .

Es lliuraran tres informes durant el curs, al final de cada trimestre.

L’horari lectiu s’ha de complir íntegrament. Cal una comunicació
escrita via agenda del pare/mare o representants legals per a deixar
sortir del Centre, esporàdicament, a un/a alumne/a en horari lectiu.

L'horari lectiu del curs 2021-22 , aprovat al Consell Escolar i autoritzat
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya , és el
següent:

HORARI LECTIU DEL 13 DE SETEMBRE DE 2021 FINS EL 3 DE JUNY DE 2022
PER A EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA.
Matí: de 9h a 12:30h.

Tarda: de 15 a 16:30h.

Temps de migdia: de 12:30h a 15h.

HORARI LECTIU DE LA JORNADA INTENSIVA, DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE
2021 I DEL DIA  6 AL 22 DE JUNY DE 2022, PER A EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA
Matí: de 9h a 13h. L’alumnat que no es queda a dinar surt a les 13:00h.

Temps de Migdia: de 13h a 15h, per a l'alumnat que dina a l'Escola.
L’alumnat que es queda a dinar surt a les 15:00h.

Les famílies que ho desitgin poden contactar amb l’empresa del
Temps de Migdia a través de l’AFA, l’ampliació del servei fins a les
16:30h, pel que fa als dies de jornada intensiva.
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Sempre que un nen o nena no pugui assistir a l’escola, s’ha de
comunicar al centre al matí, abans de començar les classes.

● També és aconsellable acostumar-los/les a respectar el valor i la
importància del temps.

● Us recordem que el tutor/a haurà de ser informat per la família de
qualsevol incidència sobrevinguda que pugui afectar al
comportament del vostre fill/a, i que és del tot imprescindible i
necessari que els pares o tutors legals assisteixin a totes les reunions
convocades pel Centre.

● A l’escola, els/les alumnes no poden utilitzar telèfons mòbils. Si en
porten, els haurà de guardar el/la tutor/a o la Direcció en començar
l’horari escolar, i els hi lliurarà a la sortida del centre.

● Si necessiteu comunicar-vos amb els vostres fills/es, ho podeu fer a
través del telèfon de l’escola.

MATERIAL PER AL CURS 2021-22

                                     
EDUCACIÓ INFANTIL

P3

● 1 motxilla amb cremallera que els nens i les nenes puguin obrir i tancar fàcilment, de
mida adequada a l’edat, que hi càpiga una carpeta de 20x20cm, i, sobretot, sense
rodes.

●  1 bata amb goma (les podeu comprar a la botiga: Isabel Confeccions, del carrer
Astúries, 89 baixos indicant que és la bata de l’Escola Reina Violant). Cada
divendres, la bata torna a casa per a rentar-la.

● 1 carmanyola per a la fruita de l’esmorzar a l’escola.
● 5 pitets (un per a cada dia) amb goma.
● 1 carpeta petita (20 x 20 cm.). 

A principi de curs, cada nena i nen ha de portar:

● 1 paquet de tovalloletes humides.
● 1 capsa de mocadors de paper.
● 1 recanvi de roba complet dins d’una bossa de roba que es pugui penjar, amb el

nom.
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● 1 cantimplora d’aigua, amb el nom.
● 1 petit àlbum de fotografies de la història de l’infant: família, animals, llocs

significatius..... 

Els infants que facin ús del servei de menjador han de portar 1 llençol petit per cobrir el
matalàs, per a poder descansar una estona després de dinar. 

Aquest llençol es guardarà a la motxilla el divendres per rentar i retornar el dilluns.

 * La mida i les gomes d’aquest llençol estan adaptades a les hamaques de l’escola. A la
botiga “Isabel Confeccions” els tenen d’aquestes dimensions. 

TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT I AMB UNA VETA PER PENJAR
EL MATERIAL EXTRAVIAT ROMANDRÀ A CONSERGERIA DURANT 15 DIES, DESPRÉS DELS QUALS,

ES LLIURARÀ A BENEFICÈNCIA. 

                                               

EDUCACIÓ INFANTIL
P4

● 1 motxilla amb cremallera que els nens i les nenes puguin obrir i tancar fàcilment,
de mida adequada a l’edat, que hi càpiga una carpeta de 20x20cm. Sobretot,
sense rodes.

●  1 bata amb goma (les podeu comprar a la botiga: Isabel Confeccions, del carrer
Astúries, 89 baixos indicant que és la bata de l’Escola Reina Violant). La bata va a
casa per rentar  els divendres.

●  1 carpeta petita (20 x 20 cm.). 

A principi de curs cada nen i nena ha de portar:

● 1 paquet de tovalloletes humides.
●  1 capsa de mocadors de paper.
 1 recanvi de roba complet dins d’una bossa de roba que es pugui penjar, amb el nom

de l’infant.
●  1 cantimplora d’aigua, amb el nom de l’infant.
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TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT I AMB UNA VETA PER PENJAR. EL
MATERIAL EXTRAVIAT ROMANDRÀ A CONSERGERIA DURANT 15 DIES, DESPRÉS DELS QUALS, ES

LLIURARÀ A BENEFICÈNCIA. 
 

                                                  
                                          

EDUCACIÓ INFANTIL
P5

● 1 motxilla amb cremallera que els nens i les nenes puguin obrir i tancar fàcilment, de
mida adequada a l’edat i que hi càpiga una carpeta de 20x20 cm. Sobretot, sense
rodetes.

● 1 bata amb goma (les podeu comprar a la botiga: Isabel Confeccions, del carrer
Astúries, 89 baixos, indicant que és la bata de l’Escola Reina Violant). Els divendres,  la
bata se’n va a casa per rentar-la.

● 1 carpeta petita (20 x 20 cm.) amb el nom.

A principi de curs, cada nen i nena ha de portar:

● 1 paquet de tovalloletes humides.
● 1 capsa de mocadors de paper.
● 1 recanvi de roba complet dins d’una bossa de roba que es pugui penjar, amb el nom

de l’infant escrit. 
● 1 cantimplora d’aigua, amb el nom de l’infant escrit.

TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT I AMB UNA VETA PER PENJAR.EL
MATERIAL EXTRAVIAT ROMANDRÀ A CONSERGERIA DURANT 15 DIES, DESPRÉS DELS QUALS, ES
LLIURARÀ A BENEFICÈNCIA. 
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1r de Primària

● Un estoig tipus bossa amb cremallera amb el nom.
● Un regle de 30 cm amb el nom.
● Dues carpetes de cartró DIN A4 Una per a la  Biblioteca i una altra per a la classe amb

el nom.
● Una carpeta mida quarteta amb el nom per l’agenda. 
● Unes tisores. Recordeu que també n’hi ha per  a persones esquerranes amb el nom.
● Una carpeta de plàstic A4 (anglès) amb el nom.
● Una llibreta mida foli de fulls blancs llisos amb el nom.
● Una bata per a plàstica amb el nom i una veta per penjar.
● Bossa de roba amb auriculars per a l’ordinador amb el nom.
● Ampolla reutilitzable per beure aigua amb el nom. 
● Un bol per les festes d’aniversari amb el nom.
● Una capsa de mocadors amb el nom.
● Equipament per Educació Física: Pantaló de xandall fosc  (llarg o curt), samarreta

blanca (màniga llarga o curta) mitjons i sabatilles esportives. Una tovallola petita.  Tot a
dins d’una bossa esportiva (o de roba)  marcada amb el nom.  

● Els dimarts, a la tarda, fan piscina i caldrà portar tot l’equip de piscina: vestit de bany,
xancletes, ulleres d’aigua, casquet de bany i tovallola. 

Les motxilles han de ser de mida adequada a la carpeta, a l’edat i al que han de portar, i
no han de tenir rodes.

 
TOT EL MATERIAL HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DE L’ALUMNE/A I AMB UNA VETA PER
PENJAR. EL MATERIAL EXTRAVIAT ROMANDRÀ A CONSERGERIA DURANT 15 DIES, DESPRÉS
DELS QUALS, ES LLIURARÀ A BENEFICÈNCIA. 
 

EL MATERIAL QUE ES PUGUI APROFITAR DEL CURS ANTERIOR NO CAL COMPRAR-LO DE NOU NI
CANVIAR-LO.   
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2n de Primària

● Un estoig tipus bossa amb cremallera amb el nom.
● Un regle de 30 cm amb el nom. 
● Dues carpetes de cartró (de les clàssiques, amb bossa). Una per a Biblioteca i una altra

per a la classe amb el nom.
● Una carpeta mida quarteta. amb el nom.
● Unes tisores. Recordeu que també n’hi ha per  a persones esquerranes amb el nom.
● Bossa de roba amb auriculars per a l’ordinador amb el nom.
● Una carpeta plàstic A4 (anglès) amb el nom.
● Una bata per a plàstica amb el nom i una veta per penjar.
● Ampolla reutilitzable per beure aigua amb el nom. 
● Un bol per les festes d’aniversari amb el nom.
● Una capsa de mocadors amb el nom.
● Equipament per Educació Física: Pantaló de xandall fosc  (llarg o curt), samarreta

blanca (màniga llarga o curta) mitjons i sabatilles esportives. Una tovallola petita.  Tot a
dins d’una bossa esportiva (o de roba)  marcada amb el nom.  

Les motxilles han de ser de mida adequada a la carpeta, a l’edat i al que han de portar, i
no han de tenir rodes.

 
TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DE L’ALUMNE/A I AMB UNA VETA PER PENJAR. EL
MATERIAL EXTRAVIAT ROMANDRÀ A CONSERGERIA DURANT 15 DIES, DESPRÉS DELS QUALS, ES
LLIURARÀ A BENEFICÈNCIA. 
 

EL MATERIAL QUE ES PUGUI APROFITAR DEL CURS ANTERIOR NO CAL COMPRAR-LO DE NOU NI
CANVIAR-LO.



15

3r de Primària

● Un estoig amb tot marcat.
● Un regle que càpiga a l’estoig amb el nom.
● Unes tisores. Recordeu que també n’hi ha per  a persones esquerranes amb el nom.
● Bolígrafs (preferentment d’aquells que s’esborren) de color negre, vermell i blau amb el

nom.
● Un llapis USB per a l’ordinador, amb el nom.
● Bossa de roba amb auriculars per l’ordinador amb el nom.
● Flauta soprano amb el nom.
● Una bata per a plàstica amb el nom i una veta per penjar.
● Ampolla reutilitzable per beure aigua amb el nom.
● Una capsa de mocadors amb el nom.
● Equipament per Educació Física: Pantaló de xandall fosc  (llarg o curt), samarreta

blanca (màniga llarga o curta) mitjons i sabatilles esportives. Una tovallola petita.  Tot a
dins d’una bossa esportiva (o de roba)  marcada amb el nom.  

● Atenció. No han de portar TIPP-EX! A l’escola no se’n fa servir.

Les motxilles han de ser de mida adequada a la carpeta, a l’edat i al que han de portar, i
no han de tenir rodes.

 
TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DE L’ALUMNE/A I AMB UNA VETA PER PENJAR. EL
MATERIAL EXTRAVIAT ROMANDRÀ A CONSERGERIA DURANT 15 DIES, DESPRÉS DELS QUALS, ES
LLIURARÀ A BENEFICÈNCIA. 
 

EL MATERIAL QUE ES PUGUI APROFITAR DEL CURS ANTERIOR NO CAL COMPRAR-LO DE NOU NI
CANVIAR-LO.

4t de Primària
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● Un estoig complet amb tot marcat.
● Un regle de 30 cm i un que càpiga a l’estoig amb el nom.
● Unes tisores. Recordeu que també n’hi ha per  a persones esquerranes.
● Una  llibreta DIN A4 
● Una  calculadora ( amb tecles que permetin treballar amb comoditat)
● Una carpeta arxivador d’acordió de plàstic (per les feines)
● Unes tisores (recordeu que hi ha per esquerrans). 
● Una cinta mètrica. 
● Bolígrafs (preferentment d’aquells que s’esborren) de color negre, vermell i blau amb el

nom.
● Compàs, escaire i semicercle graduat.
● Un llapis USB per a l’ordinador, amb el nom.
● Bossa de roba amb auriculars per l’ordinador amb el nom.
● Flauta soprano amb el nom.
● Una bata per a plàstica amb el nom i una veta per penjar.
● Ampolla reutilitzable per beure aigua amb el nom. 
● Una capsa de mocadors amb el nom.
● Equipament per Educació Física: Pantaló de xandall fosc  (llarg o curt), samarreta

blanca (màniga llarga o curta) mitjons i sabatilles esportives. Una tovallola petita.  Tot a
dins d’una bossa esportiva (o de roba)  marcada amb el nom.  

● Atenció. No han de portar TIPP-EX! A l’escola no se’n fa servir.

Les motxilles han de ser de mida adequada a la carpeta, a l’edat i al que han de portar, i
no han de tenir rodes.

TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DE L’ALUMNE/A I AMB UNA VETA PER PENJAR. EL
MATERIAL EXTRAVIAT ROMANDRÀ A CONSERGERIA DURANT 15 DIES, DESPRÉS DELS QUALS, ES
LLIURARÀ A BENEFICÈNCIA. 

EL MATERIAL QUE ES PUGUI APROFITAR DEL CURS ANTERIOR NO CAL COMPRAR-LO DE NOU NI
CANVIAR-LO.
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5è de Primària

● Un estoig complet amb el nom i amb tot marcat.
● 1 regle de 30 cm i un de 10 cm amb el nom.
● Quatre llibretes de quadrats amb el nom (per Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès).
● Una calculadora (amb tecles que permetin treballar amb comoditat; no van bé les

calculadores amb tecles petites) amb el nom.
● Unes tisores (recordeu que també n’hi ha per a persones esquerranes).
● Una cinta mètrica amb el nom.
● Retoladors punta fina o bolígrafs (d’aquells que s’esborren) de color negre, vermell i

blau amb el nom.
● Un compàs, un escaire i un semicercle graduat (de 180 graus) amb el nom.
● Flauta soprano amb el nom.
● Un llapis USB amb el nom.
● Bossa de roba amb auriculars per l’ordinador amb el nom.
● Una bata per a plàstica amb el nom i una veta per penjar-la.
● Ampolla reutilitzable per beure aigua amb el nom. 
● Una capsa de mocadors amb el nom.
● Equipament per Educació Física: Pantaló de xandall fosc  (llarg o curt), samarreta

blanca (màniga llarga o curta) mitjons i sabatilles esportives. Una tovallola petita.  Tot a
dins d’una bossa esportiva (o de roba)  marcada amb el nom.  

● Atenció. No han de portar TIPP-EX! A l’escola no se’n fa servir.

Les motxilles han de ser de mida adequada a la carpeta, a l’edat i al que han de portar, i
no han de tenir rodes.

TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DE L’ALUMNE/A I AMB UNA VETA PER PENJAR. EL
MATERIAL EXTRAVIAT ROMANDRÀ A CONSERGERIA DURANT 15 DIES, DESPRÉS DELS QUALS, ES
LLIURARÀ A BENEFICÈNCIA. 

EL MATERIAL QUE ES PUGUI APROFITAR DEL CURS ANTERIOR NO CAL COMPRAR-LO DE NOU NI
CANVIAR-LO.



18

6è de Primària

● Un estoig complet amb el nom i amb tot marcat.
● 1 regle de 30 cm i un de 10 cm amb el nom.
● Quatre llibretes de quadrats amb el nom (per Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès).
● Una calculadora (amb tecles que permetin treballar amb comoditat; no van bé les

calculadores amb tecles petites) amb el nom.
● Unes tisores (recordeu que també n’hi ha per a persones esquerranes).
● Una cinta mètrica amb el nom.
● Retoladors punta fina o bolígrafs (d’aquells que s’esborren) de color negre, vermell i

blau amb el nom.
● Un compàs, un escaire i un semicercle graduat (de 180 graus) amb el nom.
● Flauta soprano amb el nom.
● Un llapis USB amb el nom.
● Bossa de roba amb auriculars per l’ordinador amb el nom.
● Una bata per a plàstica amb el nom i una veta per penjar-la.
● Ampolla reutilitzable per beure aigua amb el nom. 
● Una capsa de mocadors amb el nom. 
● Equipament per Educació Física: Pantaló de xandall fosc  (llarg o curt), samarreta

blanca (màniga llarga o curta) mitjons i sabatilles esportives. Una tovallola petita.  Tot a
dins d’una bossa esportiva (o de roba)  marcada amb el nom.  

● Atenció. No han de portar TIPP-EX! A l’escola no se’n fa servir.

Les motxilles han de ser de mida adequada a la carpeta, a l’edat i al que han de portar, i
no han de tenir rodes.

TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM DE L’ALUMNE/A I AMB UNA VETA PER PENJAR. EL
MATERIAL EXTRAVIAT ROMANDRÀ A CONSERGERIA DURANT 15 DIES, DESPRÉS DELS QUALS, ES
LLIURARÀ A BENEFICÈNCIA. 

EL MATERIAL QUE ES PUGUI APROFITAR DEL CURS ANTERIOR NO CAL COMPRAR-LO DE NOU NI
CANVIAR-LO.
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● Per tal de comunicar-nos família/escola, l’alumnat té una carpeta
petita/llibreta/agenda, segons els cursos. És important revisar-la
diàriament per tal de veure les comunicacions tan bon punt es
realitzen.

● L’alumnat de Parvulari entra a les 9:00h, i la persona que porta el
nen/a a l’escola el/la deixarà a la porta per què la seva mestra
l’acompanyi fins a l’aula.

● Es prega puntualitat per tal que els infants puguin realitzar les
activitats previstes sense interrupcions. És convenient que
s’incorporin a les activitats juntament amb els companys/es del
curs.

● Horari i ubicació de les entrades i sortides:

ENTRADES ED. PRIMÀRIA
Entrada amb mascaretes i gel hidroalcohòlic.

Porta c./ Trilla Porta c./ Badia
8:50
h.

6è
Rebuda: Equip Directiu + mestre/a 1a
hora.
Acompanyant: pugen sols.
Itinerari: escala externa.

8:55
h.

5è A
Rebuda: Equip Directiu + mestre/a 1a
hora.
Acompanyant: pugen sols.
Itinerari: escala externa.

5è B
Rebuda: Àngels + mestra 1a
hora.
Acompanyament: pugen sols.
Itinerari: escala interna.

9:00
h.

4t.
Rebuda: Equip Directiu + mestre/a 1a
hora.
Acompanyant: Olga
Itinerari: escala externa.

3r
Rebuda: Àngels + mestra 1a
hora.
Acompanyant: Siham.
Itinerari: escala interna.
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9:05
h.

2n.
Rebuda: Equip Directiu + mestre/a 1a
hora.
Acompanyant: Montse Soldevila.
Itinerari: escala externa.

1r.
Rebuda: Àngels + mestra 1a
hora.
Acompanyant: Judit
Itinerari: escala interna.

SORTIDES ED. PRIMÀRIA
Porta c./ Trilla Porta c./ Badia

16:20
h.

6è.
Sortida: amb el/la mestra de l’última sessió.
Acompanya fins a la porta.
Itinerari: escala externa.

16:25
h.

5è A.
Sortida: amb el/la mestra de l’última sessió.
Acompanya fins a la porta.
Itinerari: escala externa.

5è B.
Sortida: amb el/la mestra de l’última sessió.
Acompanya fins a la porta.
Itinerari: escala interna.

16:30
h.

4t.
Sortida: amb el/la mestra de l’última sessió.
Acompanya fins a la porta.
Itinerari: escala externa.

3r.
Sortida: amb el/la mestra de l’última sessió.
Acompanya fins a la porta.
Itinerari: escala interna.

16:35
h.

2n.
Sortida: amb el/la mestra de l’última sessió.
Acompanya fins a la porta.
Itinerari: escala externa.

1r.
Sortida: amb el/la mestra de l’última sessió.
Acompanya fins a la porta.
Itinerari: escala externa.

ENTRADES ED. INFANTIL
Porta c./ Trilla Porta c./ Badia

9:00
h.

P3.
Rebuda: Núria + tutora
P3.

P4
Rebuda: Alba + tutora
P4.

9:05
h.

P5
Rebuda: Alba + tutora
P5.
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SORTIDES ED. INFANTIL
Porta c./ Trilla Porta c./ Badia

16:30
h.

P3.
Sortida: Núria + tutora
P3.

P4
Sortida: Alba + tutora
P4.

16:35
h.

P5
Sortida: Alba + tutora
P5.

● Cal que totes les peces de roba estiguin marcades.
● Les peces de roba que es trobin i no estiguin marcades es

guardaran a Consergeria tres setmanes, en acabar les quals, es
portaran al punt de reciclatge del barri.

● A Primària, l’alumnat s’agrupa per cursos al vestíbul de l’escola. Hi
ha uns rètols que indiquen on es situa cada curs.

● PER RESPECTAR ELS DRETS D’IMATGE DE LES FAMÍLIES QUE HO HAN
DEMANAT, NO ES FARAN FOTOS NI GRAVACIONS ALS ALUMNES.
L’escola farà les fotografies i vídeos i us els farà arribar a les famílies.

Les entrevistes les poden demanar tant les famílies com els/les mestres.
Cal posar-se en contacte amb els/les mestres, personalment o mitjançant
l’agenda, per concertar l’hora.

Les entrevistes seran preferentment els dijous a partir de les 12:30h. fins a
les 13:30h.

Per les entrevistes amb Direcció cal demanar hora a l’Administrador
(Carles Oliver), a la conserge de Primària (Àngels Roldán) o a la conserge
d’Infantil (Alba Sánchez).
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Es recomana fer un primer esmorzar a casa, abans d’anar cap a l’escola,
i portar un segon esmorzar per prendre al centre a l’estona d’esbarjo.

EDUCACIÓ INFANTIL

Els nens i les nenes de P3, P4 i P5 esmorzen fruita a l’aula, tenint en
compte les al·lèrgies alimentàries. S’explicarà, més detalladament, a les
reunions de classes.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Per tal de fomentar hàbits alimentaris saludables i tenint en compte les
al·lèrgies alimentàries en aquests grups, els nens i nenes de 1r i 2n han de
portar només FRUITA per esmorzar.

De 3r a 6è us recomanem que també esmorzin fruita, però en aquests
cursos és opcional.

Volem fer un esment especial al fet que els esmorzars hauran de ser
saludables: fruita, fruits secs, entrepans, cereals,… tot evitant les
llaminadures o la pastisseria industrial, dintre del marc de l’educació en
hàbits saludables.

Si un nen o nena està malalt/a, no pot assistir a l’escola. Tant per al seu
propi benestar com per al dels seus companys/es.
En el següent enllaç, trobareu el protocol Covid 19 actual:

Pla d’actuació:
https://drive.google.com/file/d/1Lqtu0xE1FvTXO8LPACqeoz8BdgHekacn/view
?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Lqtu0xE1FvTXO8LPACqeoz8BdgHekacn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lqtu0xE1FvTXO8LPACqeoz8BdgHekacn/view?usp=sharing
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Malalties en horari escolar:
Si un/a alumne/a es posa malalt en horari escolar, es trucarà a la família,
per què el/la vingui a buscar.

L’escola no subministrarà medicacions. Us demanem que si algun nen o
nena ha de prendre un medicament, procureu organitzar els horaris de
manera que no s’hagin de donar a l’escola.

En cas necessari, per poder subministrar un medicament, és
imprescindible que ens porteu la recepta mèdica indicant la quantitat de
la dosi i l’horari i una nota de la família que ens autoritzi a fer-ho. A la
capsa del medicament, han d’estar escrits: el nom i el cognom del
nen/a, el curs, i una altra vegada, la quantitat de dosi a administrar i
l’horari en què s’ha de proporcionar. Procureu que l’administració de les
dosis coincideixin, en la mesura que sigui possible, amb l’horari en el
que els nens/es estiguin a casa.

Al·lèrgies i intoleràncies:
Si un nen/a pateix algun tipus d'al·lèrgia o intolerància, cal lliurar una
nota escrita pel pediatre amb les instruccions detallades i el protocol a
seguir.

Malalties contagioses i processos que s’encomanen:
Si un nen/a està malalt, té febre o pateix qualsevol malaltia o procés que
s’encomani (conjuntivitis, varicel·la, xarampió, galteres, gastroenteritis,
polls...), ha de romandre a casa fins que hagi passat el període
contagiós. Es portarà a l’escola un informe mèdic que indiqui que el perill
de contagi ha passat.
Davant de situacions de dubte, s’haurà de portar una nota del/de la
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pediatre/ o l’alta mèdica.

Aviseu, telefònicament si detecteu en el vostre fill/a qualsevol malaltia
contagiosa o un brot de pediculosi (polls). Controleu, si us plau, des de
casa i amb certa regularitat, si el vostre fill/a té polls.

CONSELLS PER EVITAR L’APARICIÓ DE LA PEDICULOSI (ELS POLLS):

Control periòdic: recomanem mirar, al menys, tres cops per setmana, el cabell de
l’infant posant especial interès al clatell i darrere de les orelles.

El millor moment per a fer les comprovacions és una vegada li haguem rentat el cap,
ja que el cabell és més fàcil de manejar i els polls es mouen amb més dificultat. Després
de desenredar el cabell, es pot fer la inspecció de dues maneres:
Amb una pinta normal, s’inspecciona el cabell fent una sèrie de ratlles paral·leles de
mig centímetre de separació entre elles.
Amb una pinta espessa, es pot pentinar minuciosament el cabell, manyoc per
manyoc. Com més clar sigui el color de la pinta, més senzill serà detectar el poll.

No compartir les pintes ni les tovalloles que estiguin en contacte amb el cap dels
infants.

Hi ha cabells més propensos a tenir polls: com més llargs siguin els cabells, més
atractius als polls són. Si els infants porten els cabells curts o recollits, la possibilitat de
contraure polls és inferior, que si els porten llargs i sense recollir.

Si hem detectat polls als cabells del/de la nen/a o d’algun membre de la família, cal
prestar especial atenció als cabells de tots els altres familiars.

Una de les mesures més recomanables per eliminar-los, és impregnar el cabell amb
una solució combinada de vinagre de sidra i d’aigua (dues parts d’aigua i una de
vinagre). També resulta molt útil afegir al xampú habitual unes gotes d'essència
d’arbre de te. L’essència d’espígol també és un bon repel·lent dels polls, incorporant-
la al cabell ja sec i pentinat.

Si detectem polls a casa, cal avisar a l’Escola, per tal que la resta de famílies puguin
aplicar les mesures pertinents.
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Quan un nen o una nena per raons mèdiques hagi de fer règim, cal
indicar-ho a les 9h del matí per escrit, i donar la nota a la tutora i/o
mitjançant la conserge.
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L’alumne/a que celebri el seu aniversari des de P3 a 2n de Primària
porta habitualment fruita per a compartir.
Donades les circumstàncies actuals, es deixarà de compartir fruita per
celebrar aniversaris mentre que la situació es mantingui com ara
mateix.
L’alumne/a que celebri el seu aniversari des de 3r a 6è de Primària
podrà portar peces individuals envasades, fàcils de repartir procurant
respectar l’educació en aliments saludables.

Atenció: NO ES PORTARAN PASTISSOS FETS A CASA degut a les al·lèrgies,
intoleràncies alimentàries i control sanitari, seguint la Normativa vigent.
Us recomanem que no porteu llaminadures per celebrar els aniversaris.

Aquest curs en principi, no es faran servir les dutxes a l’escola.

PARVULARI

El dia que la mainada tingui classe d'Educació Física, cal que vingui
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des de casa amb l'equip següent posat:
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➢ Pantalons d’esport de color fosc, curts o llargs.
➢ Samarreta blanca o de color clar.
➢ Sabatilles toves o mitjons per fer psicomotricitat.
➢ No cal portar roba de recanvi.
➢ Al setembre, han de portar una bosseta de roba que es deixa a

l’Escola tot el curs per poder guardar les sabatilles toves o els
mitjons de psicomotricitat.

PRIMÀRIA

L’alumnat de 1r i 2n ha de dur l'equip següent:

➢ Pantalons d’esport de color fosc, curts o llargs.
➢ Samarreta blanca o de color clar.

➢ Sabatilles toves.

L’alumnat, des de 3r a 6è ha de dur :

➢ L'equip de gimnàstica habitual; és a dir: pantalons, samarreta,

mitjons i sabatilles esportives.

➢ Aquest curs, l’alumnat no es dutxarà en acabar les
classes d’Educació Física.

L’activitat de natació que realitza el curs de 1r de Primària es farà al
Poliesportiu UBAE, al carrer Perill. S’iniciarà el mes d’octubre, els dimarts
a la tarda. L’alumnat de primer estarà a les instal·lacions a les 15:00h
per començar l’activitat a les 15:15h.

En cas que un nen o una nena no pugui realitzar aquesta activitat
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haurà de presentar la corresponent justificació, ja que es tracta d’una
activitat curricular.

L’equip necessari per fer aquesta activitat és una motxilla amb:

● vestit de bany.

● gorra de bany.

● tovallola.

● xancletes.

A la sortida, les famílies heu de recollir els vostres fills/es en el Poliesportiu a les
16:20h de la tarda.
En el cas que no sigueu vosaltres qui reculli als vostres fills/es, ho heu
d’indicar a la tutora per escrit, amb el nom de la persona que el/la recollirà.

És molt important la puntualitat a l’hora de recollir a la mainada
al Poliesportiu, ja que s’incorporen altres grups en acabar
l’activitat de piscina.

Totes les peces de l’equip han d’anar marcades amb el nom i
els cognoms.

PERSONAL NO DOCENT:

Secretari Administratiu: Carles Oliver.
Conserge de Parvulari: Alba Sánchez.
Conserge de Primària: Àngels Roldán.
Coordinadora dels monitors (Empresa de migdia): Maria Uceda.
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PERSONAL DOCENT:

EDUCACIÓ INFANTIL

P3. Míriam Catena, TEI: Núria Massa.
P4.Mònica Cuéllar.
P5. Roser Gasa.

4a persona: Elisabet Filella.
Mestra de reforç de dotació Covid: Antònia Bosch.

Coordinadora d’Educació Infantil: Roser Gasa.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r. Montse Soldevila.
2n. Judit Prats.
3r. Olga Ramírez.
4t. Siham Adabbar.
5è A. Melanie El-Najjar.
5è B. Natàlia Ribes.
6è. María Mayor.

Coordinadora de Primària: Judit Prats.

Anglès: Antònia Bosch: P5, Bea Ripol (Ci i CM i Plàstica en anglès al CM i CS)
i Laura Solé (CS). Aquest curs a Anglès comptarem amb un auxiliar de
conversa: Ethan Carlsson.
Música: Montse Soler.
E. Física: Natàlia Ribes.
Necessitats Educatives Especials: Pilar Escolà (CM i CS) i Antònia Bosch (EI. i
CI).
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Donades les característiques d’aquest curs escolar, algunes mestres
especialistes són també tutores i algunes tutores fan especialitats
coordinades per les especialistes.
Aquesta organització facilita el treball per cicles i minimitza les
intervencions de mestres de diferents cicles.

CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL:
P3. Míriam Catena, TEI: Núria Massa.
P4.Mònica Cuéllar.
P5. Roser Gasa.

4a persona i Psicomotricitat: Elisabet Filella.
Mestra d’E. Especial, Anglès i dotació Covid: Antònia Bosch, Montse Soler
(Música).

CICLE INICIAL D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Montse Soldevila (tutora 1r), Judit Prats (tutora 2n), Antònia Bosch
(mestra d’E. Especial i dotació Covid), Bea Ripol (Anglès), Montse Soler
(Música), Natàlia Ribes (E. Física).

CICLE MITJÀ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Olga Ramírez (tutora 3r), Siham Adabbar (tutora 4t), Laura Sacristán
(Castellà 3r), Pilar Escolà (E. Especial), Bea Ripol (Anglès i Plàstica en
anglès), Montse Soler (Música), Natàlia Ribes (E. Física).

CICLE SUPERIOR
Melanie El-Najjar (tutora 5èA), Natàlia Ribes (tutora 5è B i E. Física),
María Mayor (tutora 6è), Laura Solé (Anglès),  Montse Soler (Música),
Pilar Escolà (E. Especial), Bea Ripol (Plàstica en anglès), Yolanda
Romero (Castellà, Tallers de Lectura i Escriptura i Medi Natural i Social 5è
B).
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EQUIP DIRECTIU

COORDINACIONS

● COORDINADORA D’EDUCACIÓ INFANTIL: Roser Gasa.
● COORDINADORA DE PRIMÀRIA: Judit Prats.
● COORDINADORA NESE: Pilar Escolà.
● COORDINADORA TAC: María Mayor.
● COORDINADORA PROJECTE GEP (ANGLÈS): Laura Solé.
● COORDINADORA DE SOSTENIBILITAT: Míriam Catena.
● COORDINADORA BIBLIOTECA: Antònia Bosch.
● COORDINADORA DE RISCOS LABORALS: Melanie El-Najjar.
● COORDINADORA COVID19: Antònia Bosch.

El calendari de sortides s’ha de presentar al Consell Escolar i
posteriorment, es comunicarà a les famílies durant les reunions
pedagògiques d’inici de curs de cada nivell, que es faran a
començament de curs de manera virtual, seguint les indicacions del
Departament i de Sanitat.
Pel que fa al cobrament d’aquestes activitats, es passarà a través del
banc o de la caixa que s’autoritzi. Les quotes es repartiran en tres
terminis, a l’octubre, al gener i al març. La quantitat de cada termini es
comunicarà en un document apart.

Cal tenir present que aquest curs les sortides hauran de complir amb
les condicions que s’indiquen des del Departament i des de Sanitat. Per
tant, es duran a terme les que es puguin realitzar tenint en compte la
Normativa.
Per tal que l' alumnat pugui realitzar les sortides fora del recinte, l’Escola
trametrà tota la informació sobre la sortida i caldrà que el pare, la
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mare o la persona tutora hagueu signat i lliurat al principi de curs,
l’autorització per anar a totes les sortides i activitats que l’equip de
mestres consideri necessari realitzar durant el curs 2021-2022.

ÉS IMPRESCINDIBLE DISPOSAR D’AQUESTA AUTORITZACIÓ ESCRITA PER
PODER REALITZAR LES SORTIDES I LES COLÒNIES.

SORTIDES curs 2021-22.docx

El Consell Escolar, per indicació de la Comissió Econòmica va acordar
des del curs passat el següent:

● En cas que un rebut sigui retornat per l’entitat bancària, es
comunicarà a la família el deute pendent per tal de fer-lo efectiu
en el termini d’una setmana directament a l’administrador de
l’Escola.

● En cas que una família tingui pagaments de sortides pendents del
curs anterior, els nens no podran realitzar les sortides del curs
següent.

● En cas que una família tingui més d’un rebut pendent del curs
actual, caldrà que el seu fill o la seva filla pagui cada sortida en el
moment de fer-la.

Per tal de facilitar la compaginació de l’horari familiar amb el de
l’Escola, a les hores d'entrada tant a Educació Infantil com a Primària,
l'AFA gestiona un "Servei d'acollida matinal"

https://docs.google.com/document/d/1D1cRo_A4geP3gepnddOb0uBsdbZ9cnpV/edit
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(de 8h a 9h).

Respecte al servei d’acollida a la tarda, a partir de les 16:30h, l’AFA el
podrà contractar en funció del número de famílies que ho sol·licitin.
Recomanem a les famílies que necessitin aquest servei a la tarda que
ho comuniquin el més aviat possible a l’AFA, per tal que ho tinguin en
compte a l’hora de contractar-lo per a aquest curs.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’horari i  les activitats que  s’oferiran les concretarà l’AFA amb  l’empresa

que les gestiona, LES COORDINA LA Comissió d’Extraescolars.

Cal concertar prèviament aquest servei a la secretaria de l' AFA.
L’AFA gestiona el cobrament del menjador, del servei d’acollida i de les
activitats extraescolars.

L’escola fa colònies i escull el lloc i les activitats a realitzar, sempre en
relació al que es treballa a l’escola i d’acord amb el projecte de
centre.
Els pagaments els gestiona l’escola.
El calendari de colònies d’enguany és el següent:

Octubre – 2021
1 2

4 5 6 7 8

11
         

12 13 14 15
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18 19 20 21 22

25
CI.Colònies.
Can Pic
(Taradell).
2 monitors.
Autocar.

26
CI.Colònies.
Can Pic
(Taradell).
2 monitors.
Autocar.

27
CI.Colònies
Can Pic
(Taradell). 2
monitors.
Autocar.
CM. Colònies
Mas Cabàlies
(Ogassa).
 2 monitors.
Autocar.
CS.Colònies.
Rectoria de la Selva
(Solsonés). 3
monitors.
Autocar.

28
CM.Colònies
Mas Cabàlies
(Ogassa). 2
monitors.
Autocar.
CS.Colònies.
Rectoria de la
Selva (Solsonés).
3 monitors.
Autocar.

29
CM. Colònies.
Mas Cabàlies
(Ogassa).
2 monitors.
Autocar.
CS.Colònies.
Rectoria de la
Selva (Solsonés).
3 monitors.
Autocar.

Març – 2022
  1    2 3 4

7
P-4, P-5 Colònies La Farga
del Montseny  (Fogars de
Montclús). 
 2 monitors. Autocar.

8
P-3 Sortida/ Colònies La Farga del
Montseny  (Fogars de Montclús). 
Autocar. 1monitor. Tot el dia.
P-4, P-5 Colònies La Farga del Montseny 
(Fogars de Montclús). 
 2 monitors.  Autocar. 

9 10 11

14 15 16 17 1
8

21 22 2
3

2
4

2
5

28 29 3
0

3
1
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Barcelona, 8 de setembre de 2021.


