
REUNIÓ DE FAMÍLIES DE CICLE 

INICIAL 

ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL 

CURS  2021 – 2022 

 

 



MESTRES 
• Tutors:   2n A -  Mª José Ferrero   

               2n B – Montserrat Buil 

         2n C – Anna Castellvi   
 

• Música: Mireia Gimeno 

• Educació Física: Miriam Sentanera 

• Anglès: Laura Romano 

• Religió: Miquel Oms 

Hajar EL Youssfy 

• SIEI: Lidia Viñes 

• E.E.E.: Paqui Ondina 

• E. Especial: Mar Moreno 

• A.F.A.:  



NORMATIVA DE L’ESCOLA 
• L’horari escolar és de 9.02h a 12’32h, i de 15.02h a 16.32h.  

L’horari de les matèries se’ls donarà als alumnes més 

endavant. 

L’hora d’atenció a les famílies es realitzarà els dijous de 12:32 

a 13:32 h. 

 

• Es prega puntualitat tant a les entrades com a les sortides. 

Si hi ha una reiteració de retards s’activarà el protocol 

establert per l’escola. 

 

• Qualsevol entrada o sortida fora de l’horari escolar s’haurà de 

justificar i també les absències. 

 

• És important comunicar els canvis d’adreça i/o telèfon a 

l’escola perquè us puguem localitzar. 

 

 

 

 

 

 



 
• Les notificacions i les circulars s’enviaran a les famílies a través de l’aplicació 

Dinantia. Aquestes s’hauran de llegir, i en cas que s’hagi de donar resposta a 

l’escola es farà el més aviat possible dins el termini establert.  

• Els tutors i especialistes us passaran un correu  per facilitar la comunicació. 

 

• No es poden entrar bicis ni patinets a l’escola. 

 

• Els pares no poden aparcar a l’aparcament de mestres. 

 

• Agenda escolar 

 

• Higiene: és obligatori portar una ampolla d’aigua, una ampolla petita de gel 

hidroalcohòlic d’ús personal (opcional). La mascareta l’han de portar posada i una de 

recanvi en una bosseta dins de la motxilla i un tovalló per a l’esmorzar. Tot ha d’anar 

marcat amb el seu nom. 

 

• Els infants NO han de venir a l’escola malalts o amb manca d’higiene.  

 

• En cas que es detecti la presència de paràsits (polls), l’escola avisarà a la família i el 

nen/a es quedarà a casa fins que no tingui ni polls ni llémenes. Si són els pares els 

que detecten els paràsits hauran d’avisar a l’escola. 



 

• Fotografies: per norma general no es poden fer ni fotos ni 

vídeos dintre el recinte escolar. 

 

• El centre és escola promotora de la salut i com a tal volem 

afavorir una bona alimentació . És per això és recomanable NO 

portar sucs ni actimel líquid, i s’evitarà, sempre que es pugui, la 

xocolata i les pastes industrials. 

 

• El dijous és el dia de la fruita. 

 

• No poden portar de casa cap joguina, ni cap tipus de joia. 

L’escola no es responsabilitzarà d’aquests objectes. 

 

 

 



• Llibres: es recomana dur-los folrats i amb el seu nom i cognom a fora. Es quedaran a l’escola. 
 

• Heu de portar un paquet de fulls blancs de 500, mida A4. 
 

• Ed.Física: han de portar roba, calçat esportiu i un recanvi de samarreta. 
 

• Material d’aula: no portar res de casa. Cada nen tindrà el seu i no el compartiran. 
 

• Per la higiene personal dels vostres fill/es haureu de portar: 

  -  2 paquets de tovalloletes humides.  

  -  2 capses de mocadors.  

  - 1 pot de 1litre de gel hidroalcohòlic ó 2 pots de 500ml 

 
• Deures: 2 dies a la setmana català i 2 més matemàtiques. 
• Notes: Continuaran sent : NA, AS, AN, AE 

 
• Aniversaris: aquest curs si que es poden celebrar aniversaris.  

 
• Sortides: al primer trimestre anirem al Castell. Al segon trimestre anirem de colònies a Tamarit i al 

tercer trimestre en farem una en bus, sempre que sigui possible. 
• NO ES POT ANAR D’EXCURSIÓ SI NO S’HA PAGAT EL MATERIAL ESCOLAR. 

ORGANITZACIÓ D’AULA 



DOCUMENTS D’ESCOLA 

• Carta de compromís família i escola. 

 

• Medicaments: podem administrar paracetamol amb el 
consentiment de les famílies, us tornarem a donar el full de permís 
per subministrar-lo. 

 

• Autorització de recollida. 

 

• Declaració jurada COVID. 

 

• Calendari escolar 





SERVEIS de L’ESCOLA 

•  MENJADOR: 

– Depèn del consell comarcal del Baix Penedès. Per inscriure’s o comprar 

tiquets cal dirigir-se al menjador de l’escola de 9:00h a 9:15h.  

•  TRANSPORT ESCOLAR: No hi ha servei al migdia (ajuntament). 

ACOLLIDA: 

– L’escola disposa de servei d’acollida matinal de 8:00h 9:00h. I 16.30 a 

17:30h. 

•  EXTRAESCOLARS: 

– L’AMPA organitza activitats extraescolars i casal d’estiu. Per més 

informació al telèfon 722 507 273. 

– RECICLATGE: Dins de cada aula continuarem tenin 4 galledes de 

diferents colors i un contenidor amb pedal pels mocadors, mascaretes 

….. 

 



Mesures COVID 

1. Neteja de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. 

2. Ús obligatori de la mascareta. 

3. Distància de seguretat de 1’2m. 

4. Ventilació d’aules. 

5. No farem el control de temperatura diària. 

6. Llençar mocadors i tovalloletes al cubell de tapa. 

7. Gestió de casos, aïllament i comunicació a les famílies, CAP i 

Departament. 

8. Grups de convivència estables.  

9. Aforament limitat als espais del centre. 

10. Reunions online o amb cita prèvia.  

11. Signatura declaració jurada amb la que us comprometeu a complir 

les mesures sanitàries  

12. Entrades esglaonades. 

13. Treball telemàtic en cas de confinament. 



Web de l’escola: https://agora.xtec.cat/ceipsantacreudecalafell 

TELÈFONS:    671040397  

  977691760 

Correus: 2rA: mjose.ferrero@escolasantacreudecalafell.com 

              2nB: monserrat.buil@escolasantacreudecalafell.com 

              2nC: anna.castellvi@escolasantacreudecalafell.com 

Correu d’administració: atenciopublicsantacreu@gmail.com 

Gestió econòmica: 

 gestioeconomicaescolasantacreu@gmail.com    

ADRECES D’INTERÈS 
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MOLTES GRÀCIES PER LA 

VOSTRA ASSISTÈNCIA 

TORN DE PRECS I PREGUNTES 


