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 Escola Montanyans 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Com ja sabeu, aquest any és un any diferent, ple de noves propostes, nous 

projectes, modificacions pedagògiques, reforços, etc. L’escola ha fet un gir de 

180 graus per oferir un espai adequat i segur intentant mantenir l’essència 

Montanyans. 

 

Les mesures de seguretat venen determinades pel Departament d’Educació i el 

Departament de Sanitat i l’equip docent es compromet a vetllar per aquestes 

mesures per tal de reprendre un nou curs escolar, buscant l’equilibri, amb les 

màximes garanties, entre la protecció de la salut de l’alumnat i docents i el dret 

de tot infant a una educació de qualitat.   

 

Des de l’escola i juntament amb vosaltres procurarem que el curs segueixi amb 

la màxima normalitat i que els vostres fills i filles puguin gaudir de l’escola com 

han vingut fent durant aquests darrers anys. 

 

Enguany el centre d’interès de l’escola és “Cuidem el nostre planeta” i iniciarem 

el curs amb un projecte interdisciplinari on l’alumnat s’endinsarà en conèixer la 

matèria i l’energia , la contaminació, l’agricultura sostenible, entre d’altres i a 

partir d’aquests conceptes treballarem les diferents àrees del currículum. 

Seguirem treballant per a que tot el nostre alumnat assoleixi els continguts que 

ens hem proposat i els formarem com a persones per viure en una societat en 

constant moviment com la que estem avui en dia. 

 

No deixeu de consultar el web de l’escola per informació important que s’anirà 

penjant durant el curs: 

https://agora.xtec.cat/ceipmontanyans/ 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment tant l’equip directiu com els tutors/es tenim 

un horari d’atenció a les famílies. Esperem que a l’escola us hi trobeu bé i que 

ens ajudeu a fer-la créixer formant-ne part.  

 

L’horari escolar serà als matins de 9:00h a 12:30h 

i a la tarda de 14:30h a 16:00h. 

https://agora.xtec.cat/ceipmontanyans/
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1. EQUIP DE MESTRES 

 

TUTORS/ES     

                               

 

PERSONAL NO DOCENT 

Coordinadora menjador Irene González 

Monitores de menjador Núria Valiente, Marisa Cosa, Irene González, Paula, 

Mariona, Àlex i Dani 

Cuineres Isabel Arroyo i Anna 

Vetllador Àlex Sànchez 

Conserge Manolo García 

Administratiu David Vaqué 

Neteja Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

P3 Susana del Valle  Educació Física Jony Medina 

P4 Anna Violeta  

Ester Gonzàlez 

 Educació 
Musical 

Mireia Montserrat 

P5 Meritxell Miret 

Júlia Bertran 

 Llengua 
Anglesa 

Patrícia Salguero 

Laia Virgili 

Marta Guillaumes 

1r Núria Rico    

2n Carolina Prat 

Marta Guillaumes  

 Director Daniel Nebot 

3r Mireia Galofré  Cap d’Estudis Montse Vallès 

4t Goretti Rios  Secretària Susana del Valle 

5è  Pau Morte    

6è Laia Virgili    
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2. HORARI DE VISITES 

a. Mestres 

L’horari d'entrevistes amb als mestres tutors/es serà dilluns de 12’30h a 13’30h de 

manera telemàtica. Si no és possible, de manera excepcional, es farà presencial. 

Els tutors us convocaran al llarg del curs a través del correu electrònic. Tanmateix, si 

necessiteu parlar amb els tutors/es dels vostres fills/es els ho podeu comunicar de la 

mateixa manera. 

b. Equip directiu 

Si es necessita parlar amb l’equip directiu, envieu un correu electrònic a l’escola per 

concretar una cita: a8016033@xtec.cat 

 

3. HORARI ESCOLAR 

L’horari  d’entrada dels alumnes és a les 9h al matí i a les 14’30h a la tarda.  

L’horari de sortida és a les 12’30h al migdia i a les 16h a la tarda. 

Per tal de garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, 

l'alumnat que arriba amb transport particular entrarà per la porta principal un cop 

hagin arribat l'alumnat que fa ús del transport escolar.  

Els alumnes que per motius justificats arribin més tard, hauran de justificar el retard al 

seu mestre a través de l’agenda o per correu electrònic al/a la tutor/a. 

 

Durant aquest curs escolar s'elimina l'entrada relaxada de 9 a 9:30h. La família no 

podrà accedir al recinte escolar i tot l'alumnat d'infantil i primària haurà d'entrar 

directament al pati a fer fileres per grups estables.  

Les famílies només poden accedir dins el recinte escolar en el cas que ho indiqui el 

personal del centre, seguint totes les mesures de protecció, mascareta higiènica o 

quirúrgica.  
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4. CALENDARI ESCOLAR 

  ► 14 de setembre: Inici de les classes als centres docents públics i privats 

d’educació infantil i  educació primària. 

 Del 22 de desembre de  2020 al 7 de gener de 2021: Vacances de Nadal. 

(El dia 21 de desembre les classes són de 9h a 13h, i el menjador fins a les 15h). 

 Del 27 de març al 5 d'abril de 2021: Vacances de Setmana Santa. 

 22 de juny: Acaben les classes a tots els centres.  

(A partir del 7 de juny comença la jornada intensiva. L'horari és de 9h a 13h, i el 

menjador fins les 15h).  

Dies festius:  

► 1 de novembre (Tots sants) 

► 6 i 8 de desembre (La Immaculada Concepció) 

► 1 de maig (Dia del treballador) 

 

El Consell Escolar de l’Escola Montanyans ha aprovat els següents dies festius de 

lliure disposició: 

  ► 2 de novembre (Castanyada) 

  ► 7 de desembre 

  ► 15 de febrer (Carnaval) 

  ► 30 d'abril   

  ► 24 de maig 

 

5. FALTES D’ASSISTÈNCIA 

L’assistència al centre és obligatòria. 

Les faltes d’assistència previsibles s’avisaran per endavant al tutor/a mitjançant un 

correu electrònic. 

En cas d’absentisme reiteratiu es comunicarà a Serveis Socials i al Departament 

d’Educació que prendran les mesures establertes. 
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6. EDUCACIÓ FÍSICA 

Per dur a terme les activitats d’Educació Física a Primària, és necessari que tots els 

alumnes portin una bossa amb: 

- Samarreta de recanvi 

- Tovallola 

- Pantaló esportiu (portar posat de casa) 

- Sabatilles esportives (portar posat de casa) 

És important justificar per escrit qualsevol qüestió mèdica que limiti la participació de 

l’alumne en les activitats d’Educació Física. 

Durant el segon trimestre els alumnes d'Infantil i 1r aniran els divendres a la piscina 

de Vilafranca i, els de 2n i 3r aniran els divendres a la piscina de l’Arboç (segons 

situació de la pandèmia en el moment que es realitzi l'activitat). 

Pel que fa les sessions de psicomotricitat no s'utilitzaran mitjons antilliscants i faran 

ús de les sabatilles que portin.  

 

7. BIBLIOBÚS 

Tots els alumnes de l’escola tenen el carnet del Bibliobús que ve a l'escola els dijous al 

matí quinzenalment. Aquest curs l'alumnat no podrà accedir-hi però en farà ús amb els 

llibres escollits pel tutor/a.  Aquests (llibres, revistes, cd’s, dvd’s)  s'agafaran en préstec 

i l’han de retornar el següent mes que tornar-los al Bibliobús. En cas de perdre o 

trencar un llibre, cal comprar-ne un d’igual o pagar-ne l’import corresponent. 

 

8. ESMORZAR 

És important que els nens i nenes vinguin esmorzats de casa ja que l’activitat física i 

intel·lectual es veu reforçada. A l’hora del pati es pot acabar de completar l’esmorzar. 

Es recomana dur esmorzars sans (fruita, entrepans...), evitant els productes industrials 

alts en greixos. Recomanem que porteu l’esmorzar dins d’una carmanyola per evitar 

l’ús del paper d’alumini i altres residus. 

Els dijous, és el dia de la fruita, per tant cal que els alumnes portin algun tipus de 

fruita per esmorzar, com a complement de l’esmorzar habitual. 

Si algun alumne vol portar esmorzar per a tota la classe per celebrar el seu aniversari, 

cal que la família ho avisi prèviament a la tutora a través de l’agenda, per tal que es 

pugui avisar a tota la classe. L'esmorzar de la celebració d'aniversaris dins el grup 

estable ha de ser de manera individual per cada nen/a.  

Recordem que no es poden portar llaminadures a l’escola.  
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9. TRANSPORT ESCOLAR I RECOLLIDA D’ALUMNES 

Recordem que els alumnes que facin us del transport públic, han de portar la 

mascaretes durant tot el trajecte fins arribar a l'aula del grup estable. Aquests només 

podran ser recollits per les persones autoritzades. Si no hi ha cap de les persones 

autoritzades a la parada, els mossos d’esquadra recolliran el/la nen/a. El mateix 

procediment serà aplicat al centre. 

 

10. SORTIDES I COLÒNIES 

El centre ha decidit no reservar cap activitat complementària pel proper curs. 

Únicament realitzarem les colònies ja que les teníem reservades, seguint tot el 

protocol de mesures de seguretat. En cas d'una millora de la situació actual 

reactivarem propostes. 

 

11. COL·LABORACIÓ DE LES FAMÍLIES 

El protagonista de la setmana en el cas de la Colla de Petits o col·laboracions puntuals 

a Primària continuarà vigent però de manera virtual amb propostes com: lectura de 

contes, entrevistes. Aquesta activitat es decidirà juntament amb el tutor/a. 

 

12. REQUISITS D'ACCÉS AL CENTRE 

L’estat de salut d’un infant és requisit bàsic i de seguretat per la comunitat, així com 

aquest infant pugui sentir-se bé a l’escola . La família ha de verificar, abans d'entrar a 

l'escola, l'estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la 

temperatura superior a 37'5ªC ni la nova aparició de cap dels altres símptomes 

següents: 

Febre, tos, dificultat de respirar, mal de coll, congestió nasal, mal de panxa, vòmits i/o 

diarrees, mal de cap i dolor muscular. 

Tot i així cada matí el tutor/a prendrà la temperatura corporal de l'alumne abans 

d'entrar a les aules. En el cas que el nen/a tingui febre s'avisarà a la família i no podrà 

accedir a l'aula. 
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13. ÚS DE LA MASCARETA AL CENTRE 

Cada infant haurà de portar dues mascaretes de casa amb el nom posat, i serà 

obligatòria en les entrades, sortides, lavabos i passadissos de l'escola. Dins de l'aula la 

mascareta serà voluntària. La família serà la responsable de la higiene de la 

mascareta, de la bosseta de roba i del canvi diari de mascareta o neteja de la mateixa. 

L'alumnat haurà de portar un pot de gel hidroalcohòlic que n'haurà de fer ús durant 

l'horari lectiu.  

  

14. MEDICACIÓ AL CENTRE 

Seguint la Normativa del Departament si un alumne ha de prendre una medicació, i 

únicament en cas que els pares no li puguin administrar, caldrà un informe del 

metge on consti el nom de l’alumne, el medicament i la dosi, i una autorització signada 

pels pares que facilitarà l’escola. 

 

POLLS: Els nens que tinguin polls, llémenes o altres paràsits, ho han de comunicar  al 

tutor/a i aplicar les mesures asèptiques pertinents aconsellades pel metge/sa o 

farmacèutic/a. Es recorda que cal fer una neteja corporal i de la roba  i seguir el 

protocol. Tal i com diuen les normes d’organització i funcionament de centre el nen/a 

haurà de romandre a casa durant tres dies per fer el tractament necessari. 

 

15. MATERIAL I AGENDA 

L’import de material d’enguany és de 85€ per cada nen/a d’infantil i de primària. Us 

demanem que si no vau fer l’ingrés durant els mesos de juliol o agost, ho feu ara al 

número de compte 0081 1635 31 0001006506 del Banc Sabadell  especificant el nom 

de l’alumne i el curs. 

Els alumnes han de portar al principi de curs: 

- un paquet de tovalloletes per deixar a la classe (excepte la colla grans) 

- una cantimplora amb el nom de l’alumne/a 

- una bata o samarreta vella per fer plàstica, tallers, etc. 

- estoig de roba amb dues mascaretes i pot de gel hidroalcohòlic. 

- estoig per guardar el material individual fungible. 

- auriculars. 

L’agenda que donem des de l’escola, cal que tots els alumnes la portin cada dia. 
 

 

Equip de Mestres i Equip Directiu 


	ESCOLA  MONTANYANS



