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REUNIONS D’INICI DE CURS 

 Dia Hora Informacions 

P3 7 SET 09:00 

P4/P5 7 SET 10:00 

CI 7 SET 11:00 

CM 7 SET 12:00 

CS 7 SET 13:00 

- Presentació de l’equip de mestres 
 

- Canvis organitzatius per COVID-19 
 

- Servei de Menjador Escolar 
 

- GRUPS d’alumnes i tutors 

 
Les reunions es faran telemàtiques utilitzant Google Meet, 

necessitareu un compte de gmail per poder accedir-hi. 
 

La primera setmana de setembre rebreu un correu amb l’enllaç per 
entrar a les videoconferències de cada cicle. 
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CALENDARI ESCOLAR 
 

1r TRIMESTRE 
Inici 14 de setembre 
final 21 de desembre 

Dies FESTIUS: 
 

12 OCTUBRE, 7 i 8 DESEMBRE 

  

2n TRIMESTRE Dies FESTIUS: 
 

20 GENER, 15 FEBRER Inici 8 de gener 
Final 26 de març 

  

3r TRIMESTRE 
Inici 6 d’abril 

Final 22 de juny 

Dies FESTIUS: 
 

3 MAIG 

 

HORARIS 

DILLUNS - DIJOUS DIVENDRES* 
 

De 09:00 a 12:30h 
 

De 15:00 a 16:30h 
 

De 09:00 a 14:00h HORARI 
HABITUAL 

Servei de menjador de 
12:30 a 15:00h 

Servei de menjador de 
14:00 a 16:30h 

* Pendent de que els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament 
ens autoritzi a mantenir l’horari continuat dels divendres. 
 

Del 7 al 21 JUN Servei de 
menjador 

 
De 09:00 a 13:00h 

 
Fins a les 16:00h 

21 DES 
22 JUN 

Servei de 
menjador  

JORNADA 
INTENSIVA 

 
De 09:00 a 14:00h 

 
Fins a les 16:30h 
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ENTRADES i SORTIDES 

 ACCÉS ENTRADA SORTIDA 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

Per la reixa 
davant del 

MÒDUL de EI 

Portes obertes 
09:00 a 09:10h 
15:00 a 15:10h 

Recollida * 
De 12:25 a 12:30h 
De 16:25 a 16:30h 

* L’horari màxim de recollida pels alumnes de EI i CI és a les 12:35 i les 16:35h. 

CICLE 
INICIAL 

Per la porta 
principal de 

l’escola 

Portes obertes 
09:00 a 09:10h 
15:00 a 15:10h 

Recollida * 
12:30h 
16:30h 

* L’horari màxim de recollida pels alumnes de EI i CI és a les 12:35 i les 16:35h. 

CICLE 
MITJÀ 

Per la porta de la 
reixa del pati de 

sorra 

Portes obertes 
09:00 a 09:05h 
15:00 a 15:05h 

Els alumnes de CM 
surten sols de l’escola. 

    

CICLE 
SUPERIOR 

Per la reixa 
lateral de l’escola 
Vella (al costat de 

l’Ajuntament). 

Portes obertes 
09:00 a 09:05h 
15:00 a 15:05h 

Els alumnes de CS 
surten sols de l’escola. 

 

 

ADAPTACIÓ AL PARVULARI 

Seguint les recomanacions donades pel Departament d’Educació, les primeres 

setmanes de curs (setembre), TOTS ELS ALUMNES DE EI (P3, P4 i P5) 

entraran a l’escola a les 09:15h, un cop ja ho hagin fet els alumnes de 

Primària. 

Seran rebuts per les mestres de EI al pati de l’escola, on els pares podran 

quedar-se una estona per fer l’acompanyament i adaptació dels nens i nenes. 

A les 10:00h les famílies hauran d’haver-se acomiadat dels fills i abandonat el 

pati, per tal que les mestres puguin entrar a les aules amb els infants. 

 

Per poder fer aquesta adaptació d’acord amb les mesures sanitàries s’hauran 

de seguir les següents indicacions: 

▪ Només 1 familiar / tutor podrà acompanyar a cada alumne. 

▪ Els pares hauran de portar mascareta. 

▪ Les famílies hauran de respectar una distància de seguretat entre elles 

d’1,5m. 
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PUNTUALITAT 
La puntualitat a l’escola és molt necessària, però aquest curs encara molt 

més. Habilitarem diversos punts d’entrada per als diferents cicles, que es 

tancaran puntualment per part dels mestres. Per tal d’evitar la circulació 

d’alumnes per espais comuns us demanem que sigueu molt puntuals.  

Per registrar tots els retards, seguirem amb el procediment iniciat el curs 

passat. Els alumnes que arribin tard no podran entrar sols a l’escola si 

no que hauran de dirigir-se a la porta principal acompanyats d’un 

adult encarregat de signar a la graella de retards i especificar-ne el motiu. 

 
 

MESURES D’ASSISTÈNCIA PER COVID-19 
L’assistència a classe és OBLIGATÒRIA, tant a Educació Infantil com a 

Primària.  Totes les faltes d’assistència han de ser JUSTIFICADES al tutor/-a.  
 

Per entrar al centre els alumnes hauran de portar la mascareta fins a la seva 

aula (del tipus Higiènica amb compliment normativa UNE). 
 

Els alumnes hauran de portar mascareta a l’escola sempre que no estiguin 

amb el seu grup-aula estable. 

 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i 

filles. A inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 
 

 - Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia 

amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que 

puguin ser necessàries en cada moment.  

 - Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en 

els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del 

centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes. Tampoc en 

cas que hagi estat convivent o hagi tingut contacte estret amb positiu 

confirmat o simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.  
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QUÈ HEM DE PORTAR? 
 

BATA 
AMB BOTONS AL 

DAVANT 

ROBA DE RECANVI 
PER SI S’EMBRUTEN 

CAPSA 
PER GUARDAR LA 
ROBA DE RECANVI 

AMPOLLA AIGUA 
D’ÚS INDIVIDUAL 

BOSSA PETITA 
DE ROBA 

PER L’ESMORZAR 

TOVALLÓ 
PER L’ESMORZAR 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

 
TOT MARCAT 

AMB 
NOM I COGNOM 

BOSSA DE 
L’ESCOLA 

(que dóna l’AMPA si 
no en teniu) 

MITJONS 
ANTILLISCANTS PER 

PSICOMOTRICITAT 

CAPSA DE 
MOCADORS DE 

PAPER 

 

BATA AMPOLLA AIGUA 
D’ÚS INDIVIDUAL 

CAPSA DE 
MOCADORS DE 

PAPER 

BOSSA DE L’ESCOLA 
(que dóna l’AMPA als que no la tingueu) EDUCACIÓ  

PRIMÀRIA EDUCACIÓ FÍSICA 
ROBA I SABATES ESPORTIVES 

TOVALLOLA PETITA I SAMARRETA DE RECANVI DINS D’UNA BOSSA 
NO PORTAR COLÒNIA NI DESODORANT EN ESPRAI, 

EN TOT CAS DESODORANT EN ROLL-ON. 

 
 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes 

QUOTA 
ANUAL AMPA 

30€ per FAMÍLIA 

Com a membres de l’AMPA gaudireu 

d’un cost reduït en el preu del 

material (-20€) i en cada una de les 

sortides (-5€) i colònies (-10€). 

 
Nº compte AMPA: ES89 2100 6023 5902 0000 1680 

 

 
Feu l’ingrés abans del 10 de setembre posant NOM i COGNOMS de l’infant. 
El justificant l’heu d’entregar al tutor o bé enviar-lo per mail a la direcció: 

pontdelarcada@gmail.com 
 

 

L’associació de pares i mares realitza activitats de forma coordinada amb el 

centre, i la seva participació és necessària i fonamental per al bon 

funcionament de la comunitat escolar. Per això us animem a participar de 

l’AMPA de manera activa i involucrar-vos en les seves tasques i gestions.  
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MATERIAL ESCOLAR 
 

L’ensenyament és gratuït, però per al funcionament de l’escola cal que aboneu 

una quota per a l’adquisició de material. El material a l’escola és socialitzat: 

comprem el material col·lectivament per a l’escola i des de l’escola s’utilitza tot 

el que cal per a treballar. Per adequar-nos a les mesures higièniques de 

prevenció de la COVID-19, aquest curs els alumnes tindran material 

d’ús individual. Cal que els alumnes tinguin materials a casa per poder dur a 

terme les activitats que se’ls requereixin. 
 

 SOCIS AMPA NO SOCIS AMPA 

QUOTA ANUAL MATERIAL 
PER ALUMNES NOUS (P3 i 
NOVES INCORPORACIONS) 

160€ per alumne/-a 180€ per alumna/-e 

QUOTA per ALUMNES QUE 
CONTINUEN AL CENTRE* 

130€ per alumne/-a 150€ per alumna/-e 

* Tots els alumnes que ja eren a l’escola el curs passat no han de pagar la 
quota íntegra perquè va haver-hi un excedent de fons degut al tancament de 
l’escola al març (30€ per alumne) 

 
Nº compte MATERIAL: ES29 2100 6023 5302 0000 1793 

 
 

Feu l’ingrés abans del 10 de setembre posant NOM i COGNOMS de l’infant. 
El justificant l’heu d’entregar al tutor o bé enviar-lo per mail a la direcció: 

pontdelarcada@gmail.com 

 
 

IMPORTANT 

LES FAMÍLIES QUE VAU DEIXAR DINERS A COMPTE EL CURS 2019/20 

PER SORTIDES JA PAGADES QUE NO ES VAN FER, REBREU UN CORREU 

ELECTRÒNIC ESPECIFICANT LA QUANTITAT QUE HEU D’INGRESSAR.   

AQUELLS QUE VAU SOL·LICITAR EL RETORN DE LES QUANTITATS 

PAGADES O BÉ NO HAVÍEU REALITZAT CAP PAGAMENT, HEU DE PAGAR 

LA QUOTA DE MATERIAL ÍNTEGRA CORRESPONENT. 
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SORTIDES ESCOLARS 
 

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, continuarem planificant 

sortides pel curs 2020/21. Amb l’acord del Consell Escolar, les activitats que es 

faran a cada cicle hauran de complir un parell de condicions: que es facin a 

l’aire lliure i/o que no compartim espais amb altres centres.  

 

De moment les úniques sortides que tenim confirmades són les colònies, ja 

que vam traspassar la reserva del curs 2019/20 pel curs 2020/21. 

 

COLÒNIES 
2020/21 

LLOC DATA 

EDUCACIÓ INFANTIL 
CICLE INICIAL 

Cal Diable 
(Pontons) 

10, 11 i 12 de MAIG 
de 2021 

CICLE MITJÀ 
CICLE SUPERIOR 

El Clar del Bosc 
(Pujarnol) 

4, 5 i 6 de 
NOVEMBRE de 2020 

 

 

 

 
Nº compte SORTIDES: ES39 2100 6023 5502 0000 1806 

 
 

Quan feu els ingressos poseu NOM i COGNOMS de l’infant. 
El justificant l’heu d’entregar al tutor o bé enviar-lo per mail a la direcció: 

pontdelarcada@gmail.com 
 

 
Els alumnes que no hagin entregat el justificant de l’ingrés el dia de la sortida, 

no podran assistir-hi i es quedaran a l’escola. 
 

ÉS RESPONSABILITAT DE LES FAMÍLIES ENTREGAR LES 
AUTORITZACIONS I PAGAMENTS D’ACORD A LES DATES FIXADES 
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MENJADOR ESCOLAR 

FUNDESPLAI 
PREU USUARI FIX 

7,83€ x dia 

PREU ESPORÀDIC 

8,40€ x dia 

Tots els nens/es usuaris de menjador (fixes i esporàdics) han d’omplir la fitxa 
d’inscripció corresponent al servei. Aquesta inscripció es fa a través de la pàgina web: 
escoles.fundesplai.org en cas de començar P3, les famílies s’hauran de donar d’alta. 
Però en cas de continuïtat, únicament hauran d’entrar amb les seves credencials (les 
dades ja estan registrades) i hauran de fer la inscripció corresponent per aquest nou 
curs. 

Fundesplai girarà un rebut domiciliat mensual al número de compte facilitat, 
entre l’1 i el 5 de cada mes per avançat. El mes de setembre el rebut domiciliat es 
girarà entre el 25 i el 28 d’aquest mes.  

Si un nen/a falta al servei de menjador i comunica la seva absència al contacte 
de menjador abans de les 09:30h del dia en qüestió, s’abonarà, en el rebut del mes 
següent, 3,50€ per dia d’absència.  

Els nens/es esporàdics podran notificar que es quedaran al menjador 
diàriament, de 09:00 a 09:30h, trucant al 935518973 (Tania Acosta) o enviant un e-
mail a tacosta@fundesplai.org, el menú es facturarà per domiciliació bancària al final 
de cada mes.  

El no-pagament de la quota mensual del menjador donarà lloc a la no-
utilització d’aquest servei. Una vegada regularitzada la situació podrà tornar a gaudir 
de les prestacions del servei abonant també les despeses per comissió de retorn de 
rebut produïdes per la devolució (que són de 3,20€ per rebut). En cas de tenir deute 
pendent corresponent al curs anterior, fins que aquest no quedi abonat, tampoc es 
podrà fer ús del servei de menjador. 

L’equip de monitoratge és el responsable de vetllar per l’alimentació i educació 
dels usuaris/es d’aquest servei. La normativa d’utilització del menjador escolar està 
aprovada per Consell Escolar que és l’òrgan col·legiat de qui depèn aquest servei. 
L’incompliment d’aquesta normativa per part dels usuaris i després de ser valorat el 
cas, pot comportar la privació del dret d’utilització del menjador durant el temps que 
es convingui per part del Consell Escolar. 

 

 

ATENCIÓ ALUMNES DE P3 I NOVES INCORPORACIONS 

Període de sol·licitud de BEQUES DE MENJADOR fins al 

30 de setembre de 2020 a través de la WEB del CONSELL COMARCAL 

(https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/TramitsCiutadans.aspx) 
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SALUT 

 

I AL VIRUS 

 

TU-RU-RUT 


