
 

 

Benvolgudes famílies,  

 

Us donem la benvinguda, una vegada més, o per primera vegada, a l’escola 

Josep Tarradellas. Després de les vacances, ens retrobem per començar un 

nou curs amb il·lusió i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre molt entre tots i 

totes.  

Us enviem un seguit d’informacions que pensem poden ser importants per 

començar el curs el proper dijous dia 12 de setembre:  

 

Equip directiu 

NOVETAT: aquest curs incorporem a la Cecília Cadenas com a secretària de 

l’escola.  

L’horari de visites de l’equip directiu queda de la següent manera:  

Direcció, Juanjo Luján:           Dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 9h.  

                                                 Dimarts i dijous a les 15h.  

Cap d’estudis,  Marta Pino:    Dimecres a les 9h. 

      Dimarts i divendres a les 15h.  

Secretària: Cecília Cadenas  Dilluns a les 15:00 hores 

 

Horari  

L'horari del centre és de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h., tant a infantil com a 

primària.  

La jornada intensiva es farà el dia 20 de desembre i des del 8 fins al 19 de juny, 

ambdós inclosos. En aquest cas l’horari serà de 9 a 13:00 hores.  

 

Entrades  

Les portes del pati del centre s'obriran cinc minuts abans de les 9 h al matí, i 

cinc minuts abans de les 3 h de la tarda. Cal que calculeu el temps que poden 

  

 



 

 

trigar els/les vostres fills/es per venir des de casa, per tal que no s'estiguin 

massa temps esperant al carrer.  

Les entrades a l’escola seran per la porta del pati de l’Avinguda de Montserrat i 

per la porta del carrer Pau Casals, des de la que hi ha un accés directe al pati. 

Aquestes portes es tancaran a las 9:10 i a les 15:10 h i qui arribi tard ho haurà 

de fer per l’entrada principal (Pau Casals), justificant el retard a Direcció.  

 

Sortides  

Les portes del pati s’obriran cinc minuts abans de les 12:30 i cinc minuts abans 

de les 16:30.  

Us demanem que no us quedeu pels patis ni per la pista, per facilitar el 

tancament de les portes de la persona responsable i no destorbar les activitats 

extraescolars que es facin.  

Preguem màxima puntualitat, tant a les entrades com a les sortides.  

 

Calendari escolar per aquest curs  

 

Inici de curs: 12 de setembre de 2019 

Fi de curs: 19 de juny de 2020 

Vacances: NADAL: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020  

(ambdós inclosos) 

                   SETMANA SANTA: del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos) 

 

Dies festius: 

30 setembre                              Festa Local 

1 de novembre                          Dia de Tots Sants 

6 de desembre                          Dia de la Constitució 

1 de maig                                  Dia del treballador 

1 de juny                                   Festa local 

 

 



 

 

Dies de lliure disposició: 

31 d’octubre  de 2019 

24 de febrer de 2020 

4 de maig de 2020 

 

Visites de famílies 

Aquest curs, els dies destinats pels professors i professores a rebre visites de 

mares i/o pares seran, com a norma general, els dijous, de 12:30 a 13:30 h. Cal 

que demaneu la visita prèviament, a través de l’agenda o en el cas d’infantil, 

una nota a la motxilla.  

 

Notificacions  

Aquest curs continuareu rebent totes les notificacions per correu electrònic i per 

l’aplicació (Tarrapp) excepte les famílies que no tenen correu i que continuaran 

rebent en paper. 

A la pàgina web http://agora.xtec.cat/ceiptarra també podreu trobar tota la 

informació general de l’escola, així com les diverses autoritzacions.  

 

Recollida de l’alumnat  

Per poder lliurar l’alumne a una persona que no sigui de la família directa (fins a 

2n. grau), cal haver portat abans l’autorització signada per la mare o el pare a 

secretaria o bé directament al tutor o tutora.  

Si el que recull l’alumne és un germà/na que també va al centre, aquest/a han 

d’anar al cicle superior (5è i 6è), i també s’ha d’autoritzar prèviament.  

A partir de 4t de primària, l’alumnat pot marxar sol a casa, sempre que tingui 

l’autorització del pare o de la mare.  

El model d’autorització el podeu demanar a secretaria o descarregar de la 

pàgina web de l’escola.  

 

 

 



 

 

Medicaments  

Puntualment, l’escola pot subministrar algun medicament, sempre que estigui 

sota recepta mèdica i amb l’autorització de la mare o el pare degudament 

signada. El model d’autorització el podeu demanar a secretaria o descarregar 

de la pàgina web de l’escola.  

 

Escola verda  

Recordeu que, amb l’objectiu de reduir els residus, demanem que l’alumnat 

porti l’esmorzar en un tupper o boc’n’roll que sigui reutilitzable.  

A més, per potenciar l’alimentació saludable, els dimecres és el dia de la fruita i 

per tant, haurem de portar, com a mínim, una peça de fruita per esmorzar.  

 

Acollida  

El servei d’acollida farà l’horari de 7.45 a 9:00 h. i començarà a funcionar el 

proper dijous dia 12 de setembre, primer dia de classe. El mecanisme és el 

mateix que el curs passat, és a dir, si necessiteu fer ús d'aquest servei, només 

cal que porteu al vostre/a nen/a al menjador de l’escola (infantil o primària) on 

hi haurà persones especialitzades, que se'n faran càrrec.  

 

NOVETAT: la novetat d’enguany a l’acollida és que es faran dos grups, un de 

primària (de 1r a 6è) i l’altre d’infantil (de P3 a P5). El grup de primària estarà al 

menjador de l’edifici gran. Els nens i les nenes d’infantil estaran al menjador de 

l’edifici d’infantil i, per tant, s’hauran de portar directament allà. 

Si veniu abans de les 8:30 haureu d’entrar per la porta de l’avinguda de 

Montserrat.  

El preu del servei és de 2’50 euros per dia, fins a un màxim de 25 euros al mes.  

 

Menjador  

Així mateix, el dijous comença a funcionar el servei de menjador escolar. El 

preu serà de 6 € pels usuaris fixos i 6,50 € pels eventuals.  

 



 

 

Aquells que vau fer la inscripció al juny, no cal que vingueu el dijous al matí a 

confirmar-ho.  

 

La gestió la continuarà duent a terme l’AMPA i per qualsevol avís, podeu trucar 

al telèfon 608 769 747 o bé deixar l’avís al contestador d’aquest mateix telèfon, 

abans de les 9:30 h.  

L’horari d’atenció al públic de la Montse, coordinadora del menjador, serà de 9 

a 9:45h.  

L’alumnat de P3 podrà fer servir el servei de menjador i d’acollida a partir de 

dimarts dia 17 de setembre.  

 

Autoritzacions a la web 

A la web de l’escola trobareu els models d’autorització que tenim. Els podeu 

descarregar i enviar per correu o portar a l’escola directament quan calgui.  

Els trobareu clicant a l’apartat de menú (part superior dreta), secretaria:  

 

 

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte que pugueu tenir. Us 

desitgem un bon inici de curs!  

 

Cordialment,  

 

L’equip directiu 


