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1. Presentació                                                                                                                 
 
 
Benvolgudes famílies, 

 

Us donem la benvinguda al nou curs escolar 2020-21 que acaba de començar i, molt 

especialment, a totes les famílies noves a l’escola. 

 

Us fem arribar aquest dossier informatiu amb dades que us seran d’utilitat per poder 

recordar al llarg del curs. També, i atès que aquest curs per la pandèmia hem elaborat un 

Pla d’Organització de l’Escola per tal de garantir a tot l’alumnat que pugui seguir el curs de 

manera presencial aplicant les mesures sanitàries de protecció, us adjuntem l’enllaç de 

l’esmentat pla on trobareu informació del vostre interès.  

https://agora.xtec.cat/ceippauvilaelpapiol/wp-content/uploads/usu1485/2020/09/PLA-

DORGANITZACI%C3%93-20-21-D.pdf 

 

Per part de l’equip de mestres, al llarg del curs tenim previst portar endavant, 

prioritàriament, les següents actuacions per afavorir l’atenció  inclusiva a tot l’alumnat i 

portar l’activitat educativa d’una manera segura i confortable.  

 

1. Desdoblar els grups amb ràtios nombroses. 

2. Incorporar els suports adients a l’alumnat amb necessitats específiques i/o 

amb dificultats d’aprenentatge al grup al qual pertany. 

3. Acompanyar emocionalment l’alumnat en el retorn al centre. 

4. Millorar la competència digital docent del professorat. 

5. Acabar d’elaborar el projecte de convivència. 

6. Programar i aplicar pràctiques competencials a tots els cursos a través de 

projectes o unitats didàctiques. 

7. Continuar amb l’elaboració del Pla de Lectura del Centre. 

 

En aquest curs excepcional que caldrà molta serenitat, desitgem poder  comptar, com ha 

estat sempre, amb la vostra confiança i participació en el dia a dia de l’escola perquè tots 

plegats puguem donar resposta a les dificultats que ens anem trobant. 

 

Us desitgem un Bon Curs 2020-21 !!! 

Cordialment,  

L’equip directiu 

https://agora.xtec.cat/ceippauvilaelpapiol/wp-content/uploads/usu1485/2020/09/PLA-DORGANITZACI%C3%93-20-21-D.pdf
https://agora.xtec.cat/ceippauvilaelpapiol/wp-content/uploads/usu1485/2020/09/PLA-DORGANITZACI%C3%93-20-21-D.pdf
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2. Calendari  escolar                                                                                                  
 
 
El curs comença el 14 de setembre i s’acabarà el 22 de juny de 2021 
 
 
 
2.1. Vacances de Nadal 
 
Del 22 de desembre de 2020 fins al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos. 
 
 
 
2.2. Vacances de Setmana Santa 
 
Del 27 de març al 5 d’abril de 2021,  ambdós inclosos. 
 
 
 
2.3. Dies festius 
 
Dilluns 12 d’octubre de 2020  – El Pilar 

Dimarts  8 de desembre de 2020 – La Puríssima 

Dilluns 24 de maig de 2021 – Festa Local – Segona Pasqua 

 
 
 
2.4. Festes de lliure disposició 
 
El Consell Escolar, a proposta del Claustre del centre, ha aprovat com a festes de lliure 
disposició els següents dies: 
 
Divendres 13 de novembre 

Dilluns 7 de desembre 

Dilluns  15 de febrer de 2021 -  Dilluns de Carnestoltes 

Divendres 30 d’abril de 2021 -  Pont de l’1 de maig 
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3.  Horari escolar                                                                                                        
 
L’horari lectiu d’Educació Infantil i primària serà de 8:40h a 13:40h.  
 
L’horari dels dies: 

- 21 de desembre de 2020 (Últim dia del primer trimestre) 

- 22 de juny de 2021 (Últim dia de curs) 

serà de jornada intensiva de 8:40h a 12:40h. 

 
 
 

4. Composició claustre mestres                                                                               
 
 
Educació Infantil: 
   
Tutora de P3A  Gemma Rofes 
Tutora de P3B  Amèlia del Rosal 
 
Tutora de P4A  Teresa Bermejo 
Tutora de P4B  Àngels Tarrats 
 
Tutora de P5A  Sònia Luque  
Tutora de P5B  Marta Viñas 
Tutora de P5C  Èlia Moreno 
 
Reforç                                Fàtima Figueras  
 
TEI  
(Tècnica educació infantil)    Judith Atalao 
 
 
Primària: 
 
Tutora de 1rA  Belén León 
Tutora de 1rB  Carol Corbacho 
  
Tutora de 2nA  Carmen Molina 
Tutora de 2nB  Inés Calvo 
Tutora de 2nC  Lidia Lucas 
 
 
Tutora de 3rA  Lydia Ferrer 
Tutora de 3rB  Jèssica Egea 
   
Tutora de 4tA  Eva Lozano  
Tutora de 4tB  Ana Belén Rubio 
Tutora de 4tC  Lola Giménez 
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Tutora de 5èA  Isabel Bonilla  
Tutora de 5èB  Dolores Oliva 
 
Tutora de 6èA           Jèssica Bernat 
Tutora de 6èB            Susanna Asensio 
Tutora de 6è C            Eva Aguado 
 
Reforç             Ariadna Manich 
  
 
 
Especialistes: 
 
Anglès   Ma. Dolores Torrente  i Emma Muñoz 
Ed. Física   Ma. Dolores Oliva i Lola Giménez 
Ed. Especial   Úrsula Herencia i Enric Naval 
Religió    Ana García 
 
 
 
Altres: 
 
Coordinadora d’Informàtica   Úrsula Herència 
Coordinadora Riscos Laborals   Marta Viñas 
Coordinadora CLIC (*)    Dolores Torrente 
Psicopedagoga     Laura 
 
(*) Coordinador lingüístic i de cohesió social. 

 
 
 
 
Equip Directiu: 
 
Director   Enric Naval 
Cap d’Estudis  Fàtima Figueras 
Secretària   Emma Muñoz 
 
 
 
 
Personal d’administració i serveis: 
 
Administratiu   Marisol López 
Conserge   Pedro Calavia 
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5.  Composició del consell escolar                                                    

 
President   Enric Naval 
Cap d’Estudis  Fàtima Figueras 
Secretària   Emma Muñoz 
 
Representant Ajunt.  Anna Serra 
 
Sector famílies  
    Núria Amor 
    Mirma Ferrer 
    Jordi Martínez 
    Maribel Fernández 
    Marc Casajuana (representant AMPA) 
 
   

 
Úrsula Herència 

Sector mestres  Sonia Luque 
    Isabel Bonilla 

Lydia Ferrer     
    Àngels Tarrats 
    Dolors Torrente 
     
 
  
Sector serveis  Pedro Calavia 
 
 
 
 
 
 

6. Horari d’atenció a les famílies                                                                               
 
 
6.1.Direcció 
 
L’Equip directiu està a la vostra disposició per qualsevol consulta, informació i/o 
suggeriment. Atès que tots tres tenen hores de classe, cal que truqueu abans per tal 
de concertar entrevista. (93 673 00 22) 
 
 
 
6.2.Administració 
 
Dilluns i dimarts de 9 a 14h 
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6.3. Mestres 
 
Sobre l’horari i dia d’entrevistes personals de les famílies amb els tutors, serà: 
 
 
 
 
 
 
 
S’ha de concertar l’entrevista amb antelació a través de l’agenda escolar. 
 
 
Observacions: 
 
- Si no podeu venir el dia i hora concertat, si us plau, truqueu per telèfon. 
 
- Els/les alumnes i els /les mestres no estan autoritzats a sortir de classe per atendre 
trucades telefòniques. Solament amb l’autorització del tutor/a corresponent, els /les 
alumnes poden fer ús del telèfon. 
 
 
 
6.4. Coordinadora del Menjador 
 
La coordinadora del menjador escolar és l’Esther Miró, si necessiteu contactar amb 
ella ho podeu fer a través del telèfon:  606 56 15 09 en horari de 9 a 10h 
 
 
 
6.5. Equip Psicopedagògic (E.A.P.) 
 
És a l’escola cada dilluns i un divendres al mes. Si voleu contactar cal que concerteu 
entrevista a través del tutor/a del vostre fill/a. 
 
 
 
6.6. AMPA 
 
La  presidenta de l’AMPA és la Marc Casajuana si voleu contactar amb ell, ho podeu 
fer a través del correu electrònic: ampa@ampapauvila.org  o al telèfon 636 93 38 11 
 
Visiteu el web de l’AMPA: http://www.ampapauvila.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 

Educació infantil i cicle inicial:  Dimarts de 14:00 a 15:00h 
 

Cicle mitjà i cicle superior:        Dilluns de 14:00 a 15:00h 

mailto:ampa@ampapauvila.org
http://www.ampapauvila.org/
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7. Informes escolars                                                                                                   
 
 
Al final de cada trimestre, a cada família de Primària, de 1r a 6è, els tutors us faran 
arribar un informe del vostre fill/a. A Ed. Infantil, en rebreu dos, el primer al desembre i 
el segon al mes de juny. 
 
 
Les dates previstes són les següents, 
   
 

1r Trimestre : 21 de desembre de 2020 

  2n Trimestre : 26 de març de 2021 

  3r  Trimestre : 22 de juny de 2021 

26 de juny de 2020 (6è, si s’escau) 

 
 
 
 

8. Celebració de festes escolars.                                                                              
 
 
Aquest curs degut a la situació que estem vivint, les festes es  podran celebrar en grup 
estable. Anirem informant a les famílies. 
 
 
 
 
 
 

9. Aspectes normatius a tenir presents                                                                   
 
 

9.1. Entrades i sortides al centre 
 
Trobareu la informació en el punt 1.3 Organització d’entrades i sortides del Pla 
d’organització  per al curs 20-21 en el marc de la pandèmia. 
  
Un cop acabin les classes, tots els alumnes hauran de sortir del recinte escolar, a 
excepció d’aquells que per indicació d’un mestre s’hagin de quedar per algun motiu, es 
quedin al menjador o realitzin activitats extraescolars. 
 
Els  patis de l’escola no són espais oberts al joc indiscriminat. Fora de l’horari establert, 
el recinte queda tancat i ningú hauria de fer-ne ús sense l’autorització expressa de 
l’autoritat competent. 
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 Autoritzacions per sortir sols o soles de l’escola  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.Retards en l’entrada a l’escola. 
 
 
 Infantil i Primària Si per qualsevol motiu un infant que ha d’entrar a l’escola a les 
8:40h arriba passada la seva franja horària, haurà d’esperar que passi el grup de les 
8:50h i després passi ell. 
 
Si un infant arriba passades les 9:.00h haurà d’entrar per la porta principal (Plaça Dr 
Barberà), el Pedro recollirà l’infant i l’acompanyarà a la seva aula. 
 
En tots els casos caldrà justificar a l’agenda aquest retard. 
 
 
 

9.3.Retards en la recollida de l’alumnat 
 
Si una família arriba tard a recollir es seu fill/a, s’aplicarà la normativa de les 
instruccions d’inici de curs que, adaptada al nostre Reglament determina que, 
 

 Si  passen 10 minuts de la seva franja horària de recollida, trucarem a la 
família, en el cas que no aconseguim contactar, el nen/a es quedarà al 
menjador fent-se càrrec del cost la família. 

 
 
 

9.4.Faltes d’assistència 
 
 Cal que justifiqueu les faltes d’assistència dels vostres fills/es per escrit a través de 
l’agenda. 
 
Si algun nen/a ha de marxar del centre abans d’hora o entrar més tard pels motius que 
siguin, cal que porti una nota dels pares o tutors justificant-ho, en cas de sortir en 
horari escolar, caldrà que un adult el /la vingui a recollir. 
 

A partir de 3r de primària les famílies podeu signar una autorització on assumiu 
la responsabilitat del nen o de la nena a que pugui sortir sol al finalitzar l’horari 
lectiu o el del servei de menjador. 
Els alumnes de cicle mitjà i superior que no estiguin autoritzats a sortir sols els 
haureu de venir a recollir a l’escola. 
 
-Si algun/a alumne/a ha d’anar al metge en hores de classe, cal que ho 
notifiqueu per escrit a través de l’agenda escolar, caldrà també que un adult 
el vingui a recollir/la, en cap cas, el nen o nena sortirà sol del centre en horari 
escolar. Caldrà que l’adult es dirigeixi a la porta de l’escola, el conserge o 

alguna persona del centre anirà a buscar el seu fill/a a l’aula. 
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10.  Salut i Higiene                                                                                                        
 

 
10.1 Malalties i medicació 

 
Cal que aviseu al centre quan el vostre fill/a no assisteixi a classe per malaltia. 
 
Per poder administrar paracetamol al seu fill/a, en cas de presentar febrer superior a 
38ºC de temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui 
portar a casa, caldrà signar l’autorització corresponent. 
 
Si algú segueix un tractament determinat, cal que ho comuniqueu per escrit al tutor/a 
amb el nom, la dosi a administrar i l’horari, amb la seva recepta mèdica 
corresponent. No administrarem cap tipus de medicament sense el consentiment 
exprés de la família. 
 
En cas d’accident, avisarem la família immediatament, si valorem que el cas és urgent 
trucarem als serveis sanitaris mentre esperem la vostra arribada. La presència dels 
pares és imprescindible, atès que no podem prendre cap decisió. Els petits accidents 
que es puguin produir es tractaran a l’escola. 
 
Us preguem que tingueu molta cura amb la higiene del cap dels vostres fills/es donada 
la freqüència de paràsits en els últims anys. 
 
 
 

10.2 Principis bàsics de prevenció i higiene. 
 
Trobareu la informació en el punt 4 del Pla d’organització  per al curs 20-21 en el marc 
de la pandèmia. 
 
 
 

10.3 Pla d’actuació en cas de detecció d’un possible cas còvid -19 
 
 Trobareu la informació en el punt 5 del Pla d’organització  per al curs 20-21 en el marc 
de la pandèmia 
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11. Informacions rellevants                                                                                                                              
 

11.1 Sortides i colònies 
 
Trobareu la informació en el punt 2.9 del Pla d’organització  per al curs 20-21 en el 
marc de la pandèmia 
 
 
 

11.2.Educació Física 
 
Primària 
 
 Els alumnes de  1r a 6è fan Educació Física, els dies que en facin hauran de portar el 
següent equipament: xandall o pantalons curts, una samarreta i vambes. 
 
 A la pista de Pavelló municipal o al gimnàs de l’escola no s’hi podrà accedir amb roba 
ni calçat de carrer. 
 
Els infants  que pels motius que siguin no puguin seguir la classe, hauran de presentar 
un justificant firmat pels pares i /o tutor legal a través de l’agenda escolar, Així mateix, 
encara que no facin esport, es quedaran amb els seus companys de classe en el 
pavelló o gimnàs fins que acabi la sessió. 
 
 
 

11.3 Natació escolar. 
 
Tots els alumnes del Cicle Inicial, 1r i 2n, i dins l’horari escolar, un dia a la setmana 
faran  natació a la piscina Municipal. Aquesta activitat esportiva que s’emmarca dins 
les hores d’Ed. Física d’aquest cicle és obligatòria. Si un infant no pot fer aquesta 
activitat haurà de portar un justificant mèdic per quedar-ne exempt. 
 
Està  subvencionada, en part,  per l’Ajuntament del Papiol i la resta haurà de ser 
assumida per la família que haurà de  pagar una quantitat anual..  
 
 
 

11.4 Material Escolar 
 
L’import de la quota anual per aquest curs són les següents: 
 
  Educació Infantil           105€ 
  Cicle Inicial (1r-2n) 85€  
  Cicle Mitjà (3r-4rt)  88€ 
  Cicle Superior(5è-6è)   87€ 
 
 
 
 
 



 13 

12. Pas a Secundària                                                                                                                                         
 
El nostre centre està adscrit als Instituts de Molins de Rei. En acabar la Primària, els 
nostres alumnes, segons les seves preferències, poden seguir els estudis de l’ESO en 
qualsevol dels dos instituts, també poden sol·licitar, amb puntuació preferent , 
qualsevol dels dos centres de secundària privats de Molins de Rei.  
 
A fi d’afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels 
nostres alumnes en passar a la Secundària, amb els alumnes de 6è  i en el marc del 
nostre pla d’Acció Tutorial, portem a terme les següents actuacions: 
 

 Informació a les famílies de les dates de portes obertes dels dos instituts de 
Molins de Rei. 

 Traspàs d’informació de tots/es els nens i nenes de 6è, de manera 
individualitzada, per part dels  tutors de 6è i psicopedagoga de l’escola amb els 
tutors dels dos instituts. 

 Intercanvi d’informació, 1r Trimestre d’aquest curs, entre els tutors de 1r d’ESO 
dels dos instituts de Molins de Rei amb els tutors del Cicle Superior de l’Escola 
Pau Vila. Aquesta reunió encara està per concretar. 

 
 
 
 
 
 
 

13. Servei d’acollida                                                                                                                                          
 
 
L’AMPA oferta a les famílies un Servei d’acollida de matí per a tots els nens i nenes de 
l’escola amb les següents franges horàries i preus: (pels socis de l’AMPA): 
 

- de les 7.20h a les 8:50h: 40 €/mes 
- de les 7:50h a  8:50h: 33 €/mes 
- de les 8.20h a les 8:50h 
- : 29€/mes 

     -    Acollida puntual: 4€  
 
Si  encara no ho heu fet i esteu interessats d’apuntar els vostres fills/es, ho podeu fer 
posant-vos en contacte amb Esther Miró a través del telèfon 606 561 509 
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14. Menjador Escolar                                                                                                                                        
 
El menjador escolar està gestionat per l’AMPA i supervisat per la junta del Menjador. 
Us informem d’aspectes que poden ser del vostre interès: 
 
 
- L’empresa TENO serà la que es farà càrrec del menjador escolar: dinars , 

monitoratge, activitats… 
 
- El menjar es cuina a l’escola i, mensualment, s’envien els menús a les famílies per 

correu electrònic, elaborats i controlats per especialistes en dietètica i nutrició. La 
majoria dels nostres productes són de proximitat i els productes ecològics: llegum, 
fruita un cop per setmana, oli d’oliva per amanir... 

 
- Els monitors trimestralment, us faran arribar un informe de cada nen/a.  
 
- Respecte els nens i nenes que fan ús diàriament del menjador, en el cas que un dia 

no es quedin a dinar, hauran de portar un justificant a través de l’agenda escolar. 
En cas de malaltia, cal que aviseu per telèfon al núm. 606 561 509 de 9 a 10h 

 
- Si algun  nen o nena ha de fer règim per indisposició, cal fer-ho saber al matí  per 

escrit, a través de l’agenda escolar o trucant al telèfon de la coordinadora, perquè 
se li pugui fer un menú especial. Si algun infant pateix alguna al·lèrgia alimentària 
haurà de portar l’informe mèdic corresponent 

 
- Els dies de sortides escolars, l’escola farà un pícnic pels nens i nenes que es 

queden habitualment a dinar. 
 
- En acabar de dinar, els nens i nenes de P-3 dormiran al voltant de 40 minuts. 
 
 
- El servei de menjador finalitzarà a les 16.10h. o 16:20h segons grup Els dies de 

jornada intensiva (21 de desembre i 22 de juny) finalitzarà a les 15:30h i 
s’ofertarà un servei d’acollida fins les 16:10h o 16:20h 

 
- Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial (1r i 2n) hauran de ser recollits per les 

seves famílies  o la persona responsable a qui delegui. A partir de 3r ja poden sortir 
sols (veure apartat 9.1.1). Cal comunicar al menjador o a l’escola la persona que 
vindrà a recollir al seu fill/a, quan aquesta sigui diferent a l’habitual. 
 
Si la persona que els recollirà és menor d’edat, haureu de signar un document 
per autoritzar-la. 
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ESCOLA PAU VILA  
SERVEI DE MENJADOR CURS 2019/20 
 
Benvolgudes famílies, 
 
En primer lloc donar-vos la benvinguda al curs escolar 2020-2021 des del servei de 
menjador.  
 
Aquesta empresa, a més de gestionar el servei de migdia  de l’escola, també durà a terme 
tota la gestió administrativa de cobraments. 
 
Recordem que els rebuts del servei de menjador es passaran pel Banc entre el dia 1 i el 5 
de cada mes corrent. Cada mes es descomptaran els dies de malaltia del mes anterior. Al 
juliol es farà una transferència dels dies d’absència de juny. 
 
Preu alumnes fixos:  6,33 €   Preu alumnes eventuals: 6,96 € 
 
Depenent del nombre de dies que els vostres fills es quedin al menjador de l’escola es 
determina una quota: 
 
 setembre d’octubre a maig juny 

Quota de cinc dies a la setmana:                 61,89 € 123,78 € 61,95 € 

Quota de quatre dies a la setmana:             49,51 € 99,02 € 49,56 € 

Quota de tres dies a la setmana :                37,13 € 74,27 € 37,17 € 

Quota de dos dies a la setmana :                24,76 € 49,51 € 24,78€ 

 

Recorda que ens cas d’absència del vostre fill/a al menjador, es descomptarà 1,22 €. En el 
cas de colònies es descomptarà 1,22 € per dia (exceptuant el primer dia en el cas que 
portin pícnic). Els descomptes es faran a mes vençut (mes següent). 
En cas de retorn del rebut, automàticament  l’empresa o el coordinador del menjador es 
posarà en contacte amb la família per que faci efectiu el rebut (via banc afegint 3€ de 
comissió bancària per retornament). Si el pagament no es realitzés, l’empresa es reserva el 
dret de no admetre aquell alumne al menjador fins que no es realitzi  el pagament 
 
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 

Donada l’emergència sanitària provocada pel COVI-19 no es podrà donar 
atenció de forma presencial al centre, per tant si teniu qualsevol consulta 
us podeu  poseu en contacte amb la coordinadora Esther Miró: 606 561 509 
en horari de 9 a 10h. 
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CALENDARI  2020 – 2021 

 
SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE 
 1 2 3 4 5 6      1 2 3 4        1   1 2 3 4 5 6  

7  8  9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 18 20  
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30      26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31     
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GENER  FEBRER  MARÇ  ABRIL 
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MAIG  JUNY   

     1 2    1  2  3  4  5 6         
3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13         

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20         
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27         
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30             
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Dies Festius: 
 

- Dilluns, 12 d’octubre 
- Dimarts 8 de desembre 
- Dilluns 24 de maig (Festa Local) 

 

 
Dies de lliure disposició: 

 
- Divendres 13 de novembre 
- Dilluns 7 de desembre 
- Dilluns 15 de febrer 
- Divendres 30 d’abril 

 

 
Vacances: 
 

- Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener 
(inclosos) 

- Setmana Santa:  del 27 de març al 5 d’abril 
(inclosos)          

 
Horari de 9:00 a 13:00 h 
 

- 21 de desembre  
- 22 de juny  

 

Horari:  Infantil i Primària:- 8:40 a 13:40 h. 

                                  - 8:50 a 13:50 h. 
 

Les classes comencen el 14 de setembre i finalitzen el 22 de juny 

http://blocs.xtec.cat/escolapauvila/

