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Benvolgudes famílies: 

 

Una vegada més, i esperant que hàgiu tingut unes bones vacances, ens            

retrobem per enfrontar amb il·lusió aquest nou curs. 

Tots sabem que la pandèmia de covid19 que patim actualment ha           

introduït grans canvis en la nostra societat i que ha afectat greument            

les rutines d’escolarització de l’alumnat arreu del món. El nostre          

sistema educatiu també ha patit els efectes d’aquest trasbals mundial.          

El nostre funcionament actual es basa en les instruccions del pla           

d’obertura del departament i està orientat a organitzar, de la millor           

manera possible, els ensenyaments d’Educació Infantil i Educació        

Primària que ofereix l’escola Montseny.  

 

Com ja us hem anat avançant, estem davant d’un curs especial, on ens             

haurem d’adaptar a molts canvis que intentarem portar a terme, amb           

entusiasme i esforç, per garantitzar la qualitat de la nostra la tasca            

educativa de forma compatible amb les mesures de seguretat.  

Tot seguit us adjuntem un petit dossier que conté unes quantes           

informacions molt bàsiques, però que us agrairem que les tingueu en           

compte de cara a aconseguir un funcionament escolar més àgil. 

Aquest curs, més que mai, a les mestres ens és indispensable la vostra             

col·laboració per adaptar-nos de forma positiva a totes les novetats          

que trobareu dins del funcionament. Nosaltres, no cal dir-ho, estarem,          

com sempre, professionalment a la vostra disposició.  

 

L’equip docent  
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ENTRADES I SORTIDES 

Aquest curs és més important que mai la vostra col·laboració amb la            

puntualitat d’entrades i sortides, degut a l’entrada esglaonada. A         

més, com cada any, us recordem que cal mantenir la puntualitat a            

tots els cursos i edats per no trencar el ritme de les classes. 

Us recordem que només un membre de la família de P3 i P4 durant              

l’adaptació, podrà entrar a les aules. 

Les entrades i sortides queden dividides entre les dues portes          

principals i distribuirem els diferents grups d’alumnat a les diferents          

portes en franges horàries diferents ( amb els 10 min de diferència            

presescriptius ) , que detallem al següent quadre:  

 

GRUP ACCÉS  HORARI 
D’ENTRADA 

HORARI DE  
SORTIDA 

EI1 Porta del Parc 9.10 16.40 

EI2 Porta del Parc 9.10 16.40 

EI3 Torrent del Remei 9.10 16.40 

P5 Torrent del Remei 9.10 16.40 

CI1 Torrent del Remei 9.00 16.30 

CI2 Torrent del Remei 9.00 16.30 

CI3 Torrent del Remei 9.00 16.30 

CM1 Porta del Parc 9.00 16.30 

CM2 Porta del Parc 9.00 16.30 
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CM3 Porta del Parc 9.00 16.30 

5è Porta del Parc 8.50 16.20 

6è Porta del Parc 8.50 16.20 

 
 
L’alumnat serà rebut per les mestres a la porta d’accés corresponent,           

on els prendran la temperatura i els suministraran gel hidroalcohòlic.          

Seguidament, als espais que se senyalitzaran com a punts de trobada,           

es reunirà  tot el grup i aniran a l’aula amb la seva mestra. 

L’alumnat de Primària que no arribi puntual a la seva franja haurà            

d’esperar per entrar fins a les 9.30 h, per no coincidir amb la resta de               

torns dels grups estables. 

Si un nen/a no assisteix a l’escola la família ha d’enviar un mail a              

l’escola o trucar per informar del motiu. 

LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES 

Cal que tots els infants tinguin els llibres. Us recomanem que no            

marqueu cap llibre amb el nom perquè si es produeix alguna confusió            

es pugui realitzar el canvi. 

El material que subministra l’escola es cobreix  amb una quota anual: 

 

IMPORT DE LA QUOTA DE MATERIAL-SORTIDES* 

Educació Infantil i cicle inicial:  200  euros.  

Cicle Mitjà i Superior:   180 euros. 
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Us preguem que feu els ingressos a “La Caixa” a nom de l’alumne i              

curs. Recordeu que podeu pagar-ho fraccionat per trimestres.  

nº de compte de La Caixa : ES07.2100.0874.49.02.00015201.     

*En cas que hagueu pagat la quota sencera del curs 2019-2020, la            

quota del primer trimestre quedarà abonada. En aquest cas, les          

famílies de P4, P5, 1r i 2n, hauran de pagar 130€ i les famílies de 3r, 4t,                 

5è i 6è hauran de pagar 120€. 

MESTRES i PERSONAL NO DOCENT  

TUTORIES 

NIVELL EDUCATIU CURS 2020-2021 

EDUCACIÓ INFANTIL 

INF1 Tania Pinilla 
INF2 Elisabeth Floro 
INF3 Ariadna Esteban 
INF4 Marian Marco 

SUPORTS 

Paula Àlvarez 
Mercè Barnés 
Sara Roma 
Isabel Sosa 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

C. INICIAL 

Ci1 Sandra Benedicto 
Ci2 Mireia Gómez 
Ci3 Edelmira Corbella 

SUPORTS 
Òscar Mora 
Laura Sanzo 

C. MITJÀ 

CM1 Núria Monzonís 
CM2 Rocío Prieto 
CM3 Xènia Segura 

SUPORTS 
Cristina Torrents 
Yolanda González 

C. SUPERIOR 
5è Èlia Pons 
6è Judith Pujol 
SUPORT Cristina Sogas 

EDUCACIÓ ESPECIAL Alícia Bardo 
VETLLADORA Isabel Sosa 
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EQUIP DIRECTIU 

 HORARI D’ATENCIÓ 

Amb cita prèvia via mail o telefòn. 

DIRECTORA Yolanda González 

SECRETÀRIA Sara Roma 

CAP D’ESTUDIS Mercè Barnés 

 

PERSONAL NO DOCENT 

Equip d’atenció psicopedagògica: Àngels Martín. 

Conserge: Carme Sanz. 

Administratiu: David Martín. 

REUNIONS INFORMATIVES 

Aquest curs es faran telemàticament, durant la primera setmana de          

setembre i el mes d’octubre, reunions informatives i pedagògiques on          

el tutor/a informarà de temes relacionats amb el funcionament del          

curs. Les convocatòries corresponents es faran amb antelació. 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

L’administració de medicaments als alumnes és responsabilitat directa        

dels pares. Per tant, des de l’escola us agrairem que: 

● Procureu que l’horari d’administració del medicament no       

coincideixi amb l’horari escolar. 

● Quan això no sigui possible, cal fer arribar al mestre tutor, o a la              

direcció, una autorització escrita i signada pel pare/mare i la          
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pauta de dosificació signada pel metge. De no fer-ho, l’escola          

declina tota responsabilitat i obligació d’administrar-lo. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

Com a mesures de seguretat hem organitzat l’escola a l’entorn de           

grups estables de convivència amb ràtios de menys de 20 alumnes en            

tots els casos que ens ha estat possible. 

L’escola Montseny té la sort de comptar amb molt professorat          

capacitat per impartir més d’una especialitat docent. S’ha distribuït         

aquest professorat pels diferents cicles de manera que, sempre que          

sigui possible, les especialitats siguin impartides per una professional         

qualificada i alhora entri el mínim possible de professorat a cada grup            

de convivència estable.  

HIGIENE  

L’alumnat haurà de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans          

d’accedir al centre, a la porta trobaran una mestra que els el            

proporcionarà el gel i els prendrà la temperatura. També ens          

desinfectarem/rentarem les mans un mínim de 5 cops al dia.  

Cal que l’alumnat assisteixi a classe amb roba neta i aspecte personal            

polit. S’han de dutxar sovint i portar les ungles tallades i netes. 

Considerem que les famílies tenen una responsabilitat directa, fins i tot           

amb els més grans. 
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Aquells alumnes que siguin propensos a tenir polls han de ser objecte            

d’una vigilància especial. Segons acord del Consell Escolar del Centre i           

per tal de no contagiar la resta dels companys no podran assistir a             

l’escola els alumnes amb polls o llémenes als cabells. 

No es portaran a l’escola dolços, llaminadures o altres coses poc           

recomanables per a la salut. 

 

ÚS DE MASCARETA 

Per norma general, no serà necessari l’ús de mascareta ni de distància            
de seguretat dins dels grups de convivència estable. No obstant,          
actualment la nostra zona sanitària està en alerta vermella, per tant           
l’alumnat de primària haurà de portar mascareta també dins del seu           
grup de convivència, excepte quan estiguin menjant, bevent o         
realitzant activitats físiques incompatibles amb l’ús de mascareta.  
 
L’alumnat, tant de primària com d’infantil, ha de portar         
obligatòriament mascareta durant les entrades i sortides del centre i          
durant els trasllats pel mateix, independentment del grau d’alerta         
sanitària en què ens trobem, així com quan ocupin un espai on puguin             
coincidir amb alumnes d’altres grups de convivència estable        
(extraescolars, acollida…) 
 
Donat que les mascaretes higièniques i quirúrgiques tenen només         
efectivitat durant aproximadament 4 hores, l’alumnat que hagi de fer ús           
d’aquestes n’haurà de portar 2 mascaretes cada dia per tal d’estar           
convenientment protegit i protegir els altres durant tot l’horari d’estada          
al centre.  
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GESTIONS DE LES FAMÍLIES AL CENTRE 

Per norma general, mentre duri l’actual emergència sanitària, les         
famílies no podran accedir al centre, tret dels següent supòsits:  
 

● Necessitat de fer gestions o tràmits que no es puguin realitzar           
de forma virtual, sempre amb cita prèvia i complint les normes           
de seguretat i higiene.  

● Entrevistes amb mestres que s’acrediti que no es poden         
realitzar de forma virtual o telefònica.  

● Adaptació de P3 i P4.  
 
Quan s’hagin de recollir alumnes malalts o que tinguin cita amb el            
metge o per fer tràmits legals, la família esperarà a la porta de Torrent              
del Remei i un membre del personal del centre li farà entrega de             
l’infant.  
 
Per reduir el màxim el risc de contagis, les famílies amb assegurança            
de l’AFA que s’ofereixin com a voluntàries per fer acompanyaments a           
les sortides esperaran fora del recinte, a la porta que els indiqui la             
tutora que farà servir l’alumnat per accedir a l’exterior. Aquestes          
famílies només podran fer d’acompanyants d’un sol grup de         
convivència estable.  
 

PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ FÍSICA 

L’alumnat d’infantil haurà de dur roba còmoda i mitjons antilliscants          

els dies que facin psicomotricitat. 

Els dies que tenen educació física han de portar el xandall de l’escola o              

roba esportiva i vambes. Tots els alumnes que no puguin fer educació            

física hauran de portar un justificant  dels pares o metge. 
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Per tenir cura del cos i una bona higiene és necessari que el dia que es                

faci educació física, els alumnes de primària portin en una bosseta de            

roba dins la motxilla una tovalloleta, samarreta de recanvi i recanvi de            

mitjons ( en el cas dels mitjons  només alumnes CM i CS ). 

Podeu consultar tota aquesta informació ampliada a la        
pàgina web de l’escola: 

 

 

Informació de l’AFA Montseny (Associació de 

Famílies d’Alumnes) 

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 

L’escola som totes. Les famílies hi col·laborem per a contribuir en           

l'educació de les nostres filles/s, i en l'escola pública és          

imprescindible!  

Participem! 

Per a fer-ho de la millor manera possible ens organitzem, ens associem            

(AFA) posem en comú els nostres neguits i compartim les solucions, tot            

amb el treball voluntari de les famílies. 
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Necessitem totes les veus per a trobar la millor solució i per anar             

totes/s a una, només si compartim les mirades ens podrem trobar en            

el camí.  

L'AFA, a través de les diferents comissions i amb la complicitat de            

l'escola lluitem per una escola pública, inclusiva, laica, de qualitat,          

feminista i gratuita. 

Apunta't a la comissió que prefereixis! Apunta't a la Junta! Participa en            

les Assemblees! 

>> Les famílies som un agent clau en l'educació de les nostres filles/s! 

>> El que és l’AFA, deriva de com entenem l'escola pública!  

>> Totes som AFA, totes som Montseny! 

Gràcies. 

VIES DE COMUNICACIÓ/INFORMACIÓ 

Web: www.afamontseny.com 

Twitter: @AfaMontseny 

Facebook: 

https://www.facebook.com/AFA-Escola-Montseny-Gr%C3%A0cia-1703

84169826588/ 

Mail: afamontseny@gmail.com 

Mails comissions: Els podeu trobar a la nostra web. 

Xats whatsapp:  

- Xat de delegades (grup format per les delegades de cada curs i la             
comissió de comunicació de l’AFA). Aquest és un xat important pel           
funcionament de l’escola que permet informar ràpidament a totes         
les famílies. Les delegades de cada curs transmeten la informació a           
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les famílies, i els dubtes de les famílies es poden aclarir mitjançant            
aquesta via. 

- Xat de comissions. Tothom que vulgui pot demanar incorporar-se a          
aquest xat i participar. 

  

PAGAMENT DE LA QUOTA DE L'AFA 

L'AFA necessita aquesta petita aportació per a ser una *associació          

sostenible*, que ens permeti invertir el temps que hi dediquem en           

col·laboració veritable en l’educació de les nostres filles/s, i en recolzar           

l’escola pública. Fes-te sòcia! 

Per fer-se sòcia de l’AFA, cal fer el pagament de la quota anual, que              

són 40€ per família. L’ingrés es pot realitzar en efectiu o per            

transferència bancària i també es pot fraccionar: 

- Per transferència bancària: 

BBVA-CX 

IBAN: ES65 0182 3973 1402 0009 2261 

TITULAR: AFA MONTSENY 

Cal fer constar: 

Nom i cognoms de l’alumne: 

Curs:  

Concepte: Quota AFA 2020-2021 
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Només es paga una quota de l’AFA per família, en el cas que tingueu              

més d’un fill/a matriculats a l’Escola Montseny feu constar el nom,           

cognoms i classe de cadascun d’ells. 

- En efectiu: També es pot pagar en efectiu contactant amb els           
companys i companyes de l’AFA. 

MENJADOR ESCOLAR I ESPAI DELS MIGDIES: 

Horari del menjador i espai dels migdies: 12:30h a 15h. 

L'AFA porta la gestió del servei de menjador amb les cooperatives de            

menjador, Doble Via, i monitoratge, l'Esguard. Per tant per resoldre          

dubtes i realitzar gestions, la persona de contacte és el coordinador del            

servei, en Pau, i no l'escola.  

Com que les trobades presencials estan limitades pels motius de la           

pandèmia, quan una família vulgui comentar algun tema relacionat         

amb el menjador pot comunicar-se amb el Pau per via telefònica o            

whatsapp, en aquest horari: 9h a 12h i de 15h a 15.30h al següent              

número de telèfon 691.92.13.40 o via mail       

menjador.escolamontseny@doblevia.coop. En Pau respondrà per     

whatsapp o trucarà a la família de 9h a 10h. Les inscripcions al servei              

de menjador s'han de fer (només via online) a: www.menjasa.coop 

Les quotes de menjador:  

alumnes fixes: 6,33€ (dia)  

alumnes esporàdics: 6,96€ (dia) 

El pagament dels alumnes esporàdics s'ha de fer el dia anterior o el             

mateix dia abans de les 9:30h. No s'accepta la reserva telefònica. 

L’alumnat fixes que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador,           

hauran d'avisar a la persona encarregada de la coordinació, el dia           
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anterior o el mateix dia abans de les 9:30h, i en el rebut del primer               

mes del trimestre següent se'ls retornarà la quantitat de 2,50€ (la part            

corresponent al menjar). 

Els infants fixes pagaran d'octubre a maig la mateixa quantitat cada           

mes, ja que el preu és prorratejat. El preu de setembre i juny serà              

proporcional als dies lectius. Els que per algun motiu hagin de           

modificar o comunicar una baixa del servei, han notificar-ho via mail           

abans del dia 20 del mes anterior a        

menjador.escolamontseny@doblevia.coop 

Els menús es publicaran mensualment al web de l'escola i de l'AFA. 

Si voleu contactar amb l'AFA per qualsevol tema relacionat amb el           

menjador ho podeu fer al següent mail:       

menjadorsmontseny@gmail.com 

Material que cal portar MOLT BEN MARCAT 

NOMÉS P3:  

Pitet amb gomes en una bossa impermeable. 

Llençol de gomes ( de baix ) i llençol ( mida bressol 120x60cm ) 

ACOLLIDA MATí/TARDA 

Des del primer dia de curs, ja podeu accedir al SERVEI D´ACOLLIDA per             

totes aquelles famílies que necessiteu deixar als vostres fills abans i           

després de l´horari escolar. Aquest servei el coordina la Cooperativa          

Esguard. Aquests serveis es poden contractar mensualment o en dies          

esporàdics. 

Per a més informació i les normes d’ús consulteu:         

www.afamontseny.com 
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PREUS SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (mensual) 

DILLUNS a DIVENDRES 

de 8 a 9 h. ………. 30 € mensuals. 

de 8´30 a 9 h. ………. 20 € mensuals. 

PREU SERVEI D’ACOLLIDA TARDA (mensual) 

DILLUNS a DIVENDRES 

De 16´30 a 17´30 h. ………. 30 € mensuals. 

PREU SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ/TARDA (dies esporàdics) 

Si voleu fer ús dels serveis d´acollida menys dies a la setmana o en dies               

esporàdics, podeu fer-ho utilitzant TIQUETS que podeu demanar als         

monitors que fan els serveis. També els podeu demanar a en Pau           

(Coordinador del servei) que estarà al menjador de 9 a 10h cada dia. 

TIQUETS de 10 HORES. ………. 22 € 

EXTRAESCOLARS 

A principis de setembre us farem arribar tota la informació sobre les            

inscripcions i les beques que es poden sol·licitar. A la nostra web            

podeu trobar el dossier d'extraescolars per aquest curs. 
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