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INFORMACIONS PER AL CURS 20  21  /20  22     (  P-3)  

Benvolgudes famílies,

Us facilitem algunes informacions per al proper curs. Cal dir que encara ens
mantenim dintre de les mesures COVID que ja hem pres durant el passat curs
2020-21 i per tant aquestes informacions poden patir canvis o modificacions a
l’inici  del  curs  2021-22  o  durant  el  mateix.  A  principis  de  setembre  us
concretarem algunes de les mesures amb el pla d’organització 2021-22 però
hem cregut interessant avançar-vos algunes qüestions.

PERÍODE D’ADAPTACIÓ

Dies: 13, 14, 15 i 16 de setembre.

Grup 1: de 9h a 10:30 h.

Grup 2: de 11h a 12:30 h.

El dia 17 de setembre tot el grup classe en horari de 9h a 12:30h.

A partir del dia 20 de setembre, començarà l’horari lectiu habitual de 9h a 
12:30h i de 15h a 16:30h.

DIES FESTIUS

Seran festius els dies que marqui el calendari laboral i també els dies de lliure
disposició aprovats per al Consell Escolar Municipal i el Consell Escolar de l’
Escola.

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Dies festius de  lliure disposició:  11 d’octubre de 2021,  7 de desembre  de
2021,  28 de febrer de 2022, 29 d’abril de 2022 i 3 de juny de 2022

VACANCES

Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 11  al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos

JORNADA CONTINUADA de 9 a 13 hores

22 de desembre de 2021
Del 3 al  22 de juny de 2022
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NORMES  DE FUNCIONAMENT D’ESCOLA

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

L’alumnat ha d’assistir regularment a l’escola.  És molt important mantenir
l’hàbit  de  la  puntualitat.  Si  un  alumne  arriba  tard  perjudica  l’atenció  dels
companys i dificulta el seu propi seguiment de l’activitat que s’estigui fent.

Els  alumnes han de ser  recollits  a  l’escola pel  pare,  mare,  tutor  o persona
autoritzada. Cal també ser puntuals a l’hora de sortida.
L’entrada i la sortida es farà per la porta petita del carrer Alcoi.
La porta s’obrirà a les 9h i a les 15h i romandrà oberta 10 minuts.

Els pares deixaran i recolliran els nens a la porta de la seva classe.
Per facilitar la sortida la porta s’obrirà a les 12:25 i a les 16:25h.
Quan  trobeu  la  porta  petita  del  carrer  Alcoi tancada  cal  anar  a  l’entrada
principal de l’escola: C/ Sometent Castella, 169.

LLIBRES/MATERIAL/SORTIDES

El  material d’aula  és d’ús comú (socialitzat). Ja us informarem de l’aportació
econòmica que haureu de fer que substituirà la compra de llibres per part de les
famílies. Tingueu en compte que també  hi haurà la de material fungible i la de
sortides.

SORTIDES I EXCURSIONS FORA DE L’ESCOLA

Formen part dels objectius didàctics de cada nivell. Previ a cada sortida, els
nens portaran a casa un comunicat explicatiu o es comunicarà a la porta de
l’aula. Quan comenci el curs haureu de signar  una autorització general per a
totes  les sortides programades  i  fer-la  arribar  a  la   tutora dins del  termini
indicat.
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MALALTIES I ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ 

Els  nens  i  nenes  que  han  tingut  febre  durant  la  nit  o  que  tenen  malalties
contagioses:  conjuntivitis,  afeccions  víriques...  NO  PODEN  ASSISTIR  A
L’ESCOLA. 
Igualment,  si  en  algun  moment  es  dóna  una  afecció  per  paràsits  (polls),
s’aconsella que l’alumne no assisteixi a l’escola fins que estigui net del tot.

El personal del  centre només administrarà  la medicació prescrita pel metge o
metgessa quan sigui imprescindible en horari lectiu. 

En aquest cas cal omplir l’autorització de medicament per part del pare, mare o
tutor legal (disponible a secretaria i al web de l’escola) i aportar la recepta o
informe mèdic.

ESMORZAR

Cal que els nens i les nenes facin un bon esmorzar abans de venir a l’escola.
Una bona alimentació abans de posar-se a treballar fa que es rendeixi més en
qualsevol activitat.
En cas de portar un petit esmorzar per a mig matí, ha de ser una fruita, o uns
bastons de pa o un grapadet de fruits secs o un grapadet de cereals o un
entrepà petit posat dins d’una carmanyola i en una bosseta de roba amb un
tovalló de roba.
Els nenes i nenes que entren a les 8 o a 2/4 de 9 poden esmorzar al servei de
matiners (Bon Dia)

RELACIÓ  DE  MATERIAL  QUE  NECESSITARÀ  EL
VOSTRE FILL/A

Una bossa gran de roba amb una muda completa: (Tota la roba i la bossa
han d’anar amb el nom en lletres majúscules)
- Calces o calçotets
- Samarreta 
- Xandall
- Mitjons
- Sabates velletes
- Tovallola mitjana (mida de  lavabo)
- Un paquet gran de tovalloles humides.
- Un paquet gran de mocadors de paper.
- Cada dia una bossa d’esmorzar amb carmanyola, tovalló de roba i pitet

(si fa ús del menjador)
Quan creieu que heu de canviar roba demaneu la bossa a la tutora.
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Cada dilluns, dins d’una bossa gran:
- 1 bata, amb botons grossos fàcils de cordar al davant i gomes als punys.

Han d’anar marcades amb el nom del nen o nena a la part de davant i
han de tenir una veta llarga (15cm) per poder-les penjar.

- Una ampolla petita que es pugui tornar a omplir a l’escola si cal.

PELS NENS I NENES QUE FARAN ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR

- Una altra bossa gran de roba amb el nom al davant en un lloc visible 
amb una muda de recanvi

- Un paquet de tovalloles humides.
- Llençol de sota adaptable per llit de 60 cm x 1’20 i un altre per tapar-se. 

Que cada divendres us emportareu per rentar i dilluns el tornareu a 
portar.

- 1 Pitet cada dia a la bossa de l’esmorzar.

PER LES CLASSES DE PSICOMOTRICITAT

Recordeu que cada grup ho farà un dia diferent.

- Han d’anar vestits amb xandall.
- Sabates  esportives  que  es  cordin  amb  velcro  o  cremallera.  NO

CORDONS, NI SIVELLES.
- Mitjons antilliscants prims i posats els dia de psicomotricitat.

L’escola té un xandall (no obligatori) que es pot comprar a la botiga: HOCKEY
IN LINE c/ Autonomia 36
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AVISOS GENERALS

DINS  DEL  RECINTE  DE  L’ESCOLA  NO  ES  PODEN
LLIURAR  TARGETES  NI  REGALS  DE  FESTES
D’ANIVERSARI.

NO  ES  POT   MENJAR  DURANT  LES  ENTRADES  I
SORTIDES DE L’ESCOLA.

A  L’ESCOLA  NO  ES  PODEN  PORTAR  NI
LLAMINADURES, TAMPOC SUCS NI BATUTS.

EN  CAS  DE  LES  JOGUINES  ES  PODEN  PORTAR,
NOMÉS  AQUELLES  QUE  S’AUTORITZI  DES  DE
L’ESCOLA.

EN GENERAL SEMPRE:

- ROBA I CALÇAT CÒMODE.

- AFAVORIR LA SEVA AUTONOMIA.

- TOT BEN MARCAT.

- ABRICS I BATES AMB VETA PER PENJAR
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