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Informacions del curs 2020-2021:  
  

En primer lloc, donem la benvinguda als nous nens i nenes i a les seves famílies que enguany s’incorporen al Pau 

Vila. Desitgem que us trobeu a gust entre nosaltres en aquest any excepcional. Recordeu que podeu consultar 

totes les mesures i adaptacions que s’han adoptat de seguretat pel que fa al Covid 19 a la pàgina web de l’escola.  

  

L’ horari escolar per als nens i nenes és de 9 a 12’30h i de 15 a 16’30h excepte 5è i 6è que fan de 8.45h a 

12.30h i de 15h a 16.25h  

 

El curs comença el 14 de setembre.  

 

- Recordeu que cal portar fotografies mida carnet amb el nom i cognoms escrits al darrera. Doneu-les al  

tutor/a abans del 30 de setembre. ( Els/les alumnes que s’han matriculat aquest any, ja les han 

portades) .  

  

 P4, P5    1 fotografia    orla de classe  

 1r      2 fotografies    orla de classe, biblioteca.  

    2n,3r,4t,5è i 6è       1 fotografia    orla de classe  

  

MOLT IMPORTANT: Us recordem la manera de fer el pagament de sortides i material   

 

• Ingrés de 50€ (s’ha de fer abans del 4 d’octubre)  

• Ingrés  de 30€ ( entre 3 i 7 de febrer)  

• Ingrés de 30€ ( entre 27 d’abril i l’1 de maig)   

 

Podeu fer l’ingrés de la següent manera:  

- A qualsevol oficina de La Caixa ( sempre pel caixer automàtic amb targeta/llibreta de la caixa o                                             

targeta d’una altra entitat) . Necessiteu el codi de barres que us proporciona l’escola                                            

- Per internet  

- Transferència des d’una altra entitat al compte de l’escola:  ES07-2100-0979-07-0200031700            

(Poseu sempre el nom de l’alumne/a i el curs)  

  

NORMATIVES DE CONVIVÈNCIA acordades pel Consell Escolar de l’Escola  

  

- A partir de les 16.30h no es pot estar dins el recinte escola ja que és un espai reservat per a les activitats 

extraescolars de tarda. Cap nen o nena pot quedar-se a esperar a un germà/na seu. Si fa falta hi ha servei 

d’acollida (pendent de confirmar, avisarem per mail en quan sigui possible) 

- Recordeu que no es pot aturar el cotxe ni davant de la porta de l’escola ni a la rampa. Si baixeu en cotxe, 

dirigiu-vos directament a la zona no asfaltada. Circuleu amb molta precaució.   

- RESPECTEU l’horari d’entrada al recinte, molt important aquest curs.  

- Els animals de companyia han d’esperar-se fora del recinte escolar.  

- L’hora de recollida dels alumnes és a partir de les 16’20h per educació infantil i 16.30h per la resta de 

cursos. Si no hi sou, el nen/a passa al servei d’acollida de l’AFA del que n’haureu d’abonar la fracció 

corresponent.  

- A les primeres planes de l’agenda del vostre fill/a hi trobareu part de la normativa general de 

funcionament del centre.  Llegiu-les amb atenció. Signeu les autoritzacions pertinents. Teniu a la vostra 

disposició una còpia de les Normes de funcionament de centre (NOFC) per consultar en qualsevol 

moment. 
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Calendari Escolar  

Les classes comencen el dilluns 14 de setembre del 

2020 i finalitzen el divendres 22 juny del 2021. L’horari 
intensiu serà el dia 21 de desembre de 9 a 14h i del 7 al 

22 de juny de 9 a 13h.  
  

Vacances  

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

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

  

Dies de lliure disposició aprovades pel C Escolar. 
 7 de desembre, 15 de febrer i 21 de maig. 

  

Altres festes: 24 de setembre, 12 d’octubre, 8 de 

desembre, 24 de maig. 

                        

Horaris  

Accés al recinte escolar:  

Matí: 8:50 h  Cicle superior: 8.45h  

Migdia: 12:25 h  

Tarda: 14:55 h i 16:15h  

•  Si els nens/es entren abans, aniran al servei 

d’acollida, pagant la quota corresponent.  

  

Secretaria Escola  

Horari d’atenció al públic:  

- Dilluns a divendres de 8’30h a 16’15h  

Serveis:   

- informació i atenció a les famílies.  

- gestió diària del servei de menjador: altes, baixes, 

menús esporàdics, indisposats, dietes, beques.…  
    * Cal tenir en compte que per donar-se  d’alta o    

baixa del menjador, s’ha d’omplir la sol·licitud 

pertinent.  

- abonaments de piscina, colònies, …  

  

Personal d’administració i serveis  

- Tècnic auxiliar d’educació:  Montse Rodríguez  

- Secretària- Administrativa: Carla Marín  

- Conserge: Jose Bueno i Antònia Hernández  

  

                            
  Tutors/es:  

 

     P3  Natalia De la Cruz         

     P4  Alicia Carranza 

     P5  Joan Carmona 

     1r  Júlia Latorre 

     2n  Imma Estruch          

     3r   Àngela Brillas          

     4t  Trinitat Font              

     5è  Meritxell Joan  

     6è  Roser Nogueira  

 

Les entrevistes s’han de concretar a través de l’agenda i 

es faran preferentment de forma telemàtica. 

 

Especialistes:  

Les entrevistes s’han de concertar, un cop comunicat a 

la tutora corresponent,  per mitjà de l’agenda.  
 

NEE: Mariona Roig   

Música: Montse Soler  

Castellà: Cada tutor 

Anglès : Edgard Ferré  

E. Física: Joan Carmona / Lluís Mur. 

Biblioteca: Imma Estruch    

  

Equip Directiu  

 

Direcció: Lluís Garcia Mur 

Cap d’estudis: Anna Delgado de Molina 

Secretària: Míriam Nuestraseñora del Manto 

 

Les entrevistes a direcció seran els dimarts de 9 a 11h. 

  

ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC (EAP) 

Psicopedagog: David Viñas  
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REUNIONS DE FAMÍLIES 

  

En aquestes reunions s’explicarà el funcionament de les 

classes i del curs . Es faran a les 18h i  de forma 

telemàtica. 
  

Educació Infantil  

P3:  a concretar  

P4 i P5 : Dilluns 5 d’octubre 

  

Primària  

Cicle Inicial (1r i 2n) :  dimecres 7 d’octubre   

Cicle mitjà ( 3r i 4t):    dimarts 6 d’octubre  

Cicle superior ( 5è i 6è):  dijous 8 d’octubre  

  

  

INFORMES D’AVALUACIÓ  

  

Educació Infantil: 29 de gener i 22 de juny  

Primària : 22 de desembre, 26 de març i 22 de juny.  

  

PISCINA  

  

Educació Infantil: anul·lada a causa del Covid 

  

1r i 2n de primària: Piscina Montjuïc, pendent de 

protocols 

  

FESTES QUE CELEBREM  

(de manera interna aquest any) 

  

1r Trimestre:  

Festa de Tardor : 30 d’octubre   

Festa de Nadal: dilluns 21 i dimarts 22 de desembre  

  

2n Trimestre:  

Carnaval: divendres 12 de febrer  

Diada de L’esport: divendres 26 de març 
3r Trimestre:  

Sant Jordi : divendres 23 d’abril   
Fi de curs: divendres 22 de juny.  

  

  

SORTIDES ESCOLARS  

  

Quan s’informi al Consell Escolar de la relació de 

sortides de cada trimestre, us la donarem, adjuntant-hi 
les autoritzacions que haureu de signar (al primer 

trimestres es faran de manera interna a l’escola). 
  

  

  

CONSELL ESCOLAR  

  

Els membres del Consell Escolar d’enguany són:  

  

Equip directiu:  

Lluís Garcia Mur ( President), Míriam Ntra Sra del Manto 
(Secretària) i Anna Delgado de Molina (Cap d’estudis).  

  

Representants professorat:  

Àngela Brillas, Montse Soler, Edgard Ferrer, Lídia Martin 

i Joan Carmona.  

  

Representant pares/mares:  

Ruth Blanco, William Morán, Carme Garrigó, Xavier 

Navarro i  i  Belinda Montes. 
  

Representant AFA:  

Rodrigo Plaza  

Representant Personal d’Administració i Serveis:  

Carla Marin 

Representant Municipal:  

Núria Burguillos  

  

ASSOCIACIÓ DE MARES /PARES (AFA)  

  

Secretària:  

Horari d’atenció al públic:  

- dimarts i divendres de 8h45-10h i  

de 16’30-18h.  

  

Serveis : Acollida de matí i tarda, activitats extraescolars 

  

 

SERVEI DE MIGDIA  

  

Empresa contractada:  ISS  

Malalties: quan el nen/a no es quedi a dinar s’ha de 

trucar a l’escola. S’abonarà la part corresponent del 
menjar a partir del segon dia de no assistència. Es 

descomptarà al mes següent. A partir del segon mes 

impagat el nen/a no podrà gaudir del servei de 
menjador. 

Telf secretària: 93 4229840  

Telf ISS: 93 7363707  

* Cal recordar, que a final de curs, sempre cal renovar 
l’alta de menjador pel curs següent.  

  

SERVEI DE NETEJA  
Empresa contractada: NDAVANT    

 

  

 


