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                      PRESENTACIÓ DELS MESTRES

INFANTIL                     PRIMÀRIA

P-3: Bea + Nuria (TEI)       1r A: Raquel        1 r B: Sara
P-4: Toñi                    2n A: Paqui     2n B: Maria
P-5: M. Carmen       3r A: Sònia         3r B: Yasmina
Suport infantil: Rosa       4t A: Ariadna 4t B: Vicky

      5è A: Raúl      5è B: Anna     5è C: Verònica
ESPECIALISTES       6è A: Jordi        6è B: Alexandra

EF: Yolanda/ Jordi   
Anglès: Isabel
EE: Àlex 
Música: Mercedes Religió: Javier
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           HORARI DEL CENTRE

★ El centre s’obrirà a les 8:15 i a les 14:45, i es tancarà a 
les 12:15 i a les 16:45.
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ENTRADES I SORTIDES

★ Ed. Primària: 

CICLE SUPERIOR

★ Els grups de 5è entraran al centre per la porta del pati de primària a les 8:25 i a les 
14:55, i sortiran per la mateixa porta a les 11:55 i 16:25.

★ Els grups de 6è entraran al centre per la porta del pati de primària a les 8:15 i a les 
14:45, i sortiran per la mateixa porta a les 11:45 i 16:15.

EN CAS DE PLUJA

Les entrades i sortides es faran pel mateix lloc.



RETARDS I A SÈNCIES
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★ Retards

Demanem amb antelació puntualitat en arribar a l’escola pel bon funcionament de les activitats 
programades a l’aula, per mesures de seguretat i per evitar aglomeracions .

Si el retard no està justificat i és reiteratiu, després de tres avisos, l’alumnat no podrà entrar a 
l’aula fins que no comenci la sessió següent i es quedarà amb un membre de l’equip directiu.

★ Retards en la recollida de l’alumnat

Si per causa excepcional l’alumne/a no és recollit/da a l’hora prevista, es trucarà al telèfon de 
contacte i el nen/a romandrà a l’escola amb el mestre responsable en aquell moment, fins que el 
vinguin a buscar. En cas que aquest temps d’espera arribi a 30’ i no s’hagi aconseguit contactar 
amb la família, l’alumne/a passarà a custòdia de la policia i s’omplirà el full que el centre té 
preparat.

★ Absències
Les absències s’han de justificar a l’agenda. Si és una visita mèdica, cal també el justificant de la 
mateixa.
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★ Malaltia:

Aquest curs es seguirà el protocol COVID-19 si observem que algun alumne té febre o no es 
troba bé.

Recordeu que l’escola no pot administrar cap medicament que no vagi acompanyat de la recepta 
mèdica on ha d’estar especificat el nº de col·legiat  amb el segell, dosi, etc.
Aquest curs ja NO es podrà administrar PARACETAMOL.

★ Accident:

Si l’accident no requereix d’assistència mèdica serem nosaltres qui atendrem a l’alumne i 
després us ho comunicarem (telefònicament, personalment o via agenda).

Sempre en cas de dubte respecte a la gravetat del fet, us ho comunicarem per a què sigueu 
vosaltres qui preneu la decisió respecte a com actuar.

Si l’accident requereix d’assistència mèdica, actuarem d’acord a aquestes normes;

➢ Informar la família
➢ Trucar urgències mèdiques



VISITES PARES/ ENTREVISTES:

Tots els tutors i/o especialistes tenen una hora d’atenció als pares i es convocarà via agenda, i/o 
mail. Aquesta serà virtual.
També podeu concertar cita mitjançant el mateix procés.

Els tutors tenen la seva hora de reunió dilluns al migdia.
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★ Mòbils

No es podran portar dispositius mòbils a l’escola si no és amb l’autorització del tutor/a i/o 
especialista o en cas d’urgència.

★ Aniversaris

Degut a la situació excepcional no es pot portar cap tipus de menjar ni begudes a
l’escola per a poder celebrar aniversaris.
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★ Polls
Si observem algun cas de pediculosi a l’aula, el mestre informarà la direcció i es posarà en marxa 
el protocol establert pel centre. Recordeu revisar els caps dels vostres fills/es habitualment.

★ Joguines

No es podran portar joguines a l’escola ja que si aquestes es fan malbé o es perden, el centre 
no es pot fer responsable. A més de prevenir possibles contagis.
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MATERIAL:
La quota de material de cicle superior és de 25€.
El pagament del material es pot fer en un sol termini o en dos.

➢ Un sol termini : Data límit serà l’1 d’octubre.
➢ Dos terminis: 

■ Data límit per al primer pagament serà l’1 d’octubre (15 euros)
■ Data límit per al segon pagament serà l’1 de novembre (10 euros)

NOTA

Recordeu que teniu l’opció de comprar vosaltres el material dels vostres fill/es, demanar al tutor/a la 
llista amb tot el que heu de portar.
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     CALENDARI DEL CURS
➢ Les classes comencen el 14 de setembre de 2020 i acaben el 22 de juny de 2021.

➢ Vacances de Nadal : Del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos. El dia 21 de desembre 
hi haurà jornada continuada. 

➢ Vacances de Setmana Santa: Del 29 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.

➢ Dies festius:
■ 12 d’octubre, el Pilar.
■ 1 de novembre, Tots Sants i 2 de novembre, lliure disposició.
■ 6 de desembre, la Constitució i 7 de desembre, lliure disposició.
■ 20 de gener, festa local.
■ 15 de febrer, festa local.
■ 1 de maig, dia del treballador i 3 de maig, lliure disposició.

➢ Jornada intensiva: Del 14 al 22 de juny de 2021.
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SORTIDES I COLÒNIES

AQUEST CURS EXCEPCIONALMENT NO ES FARAN 
SORTIDES NI ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.
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AVALUACIÓ

ED. PRIMÀRIA

➢ Avaluacions: avaluació contínua feta dia a dia. Es donaran tres informes, un al final de cada 
trimestre. Els informes tindran la qualificació de:

❖ NA: No assolit

❖ AS: Assoliment Satisfactori

❖ AN: Assoliment Notable

❖ AE: Assoliment Excel.lent

➢ NOTA:
❖ 1r trim.: s’han de retornar signats i amb el sobre.
❖ 2n trim.: rebreu informe del 2n trim. (retornar signat i amb sobre)
❖ 3r trim.: rebreu l’informe del 3r (es queda a casa)
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FUNCIONAMENT D’AULA O CICLE 

C. SUPERIOR

● ESMORZARS
● LAVABO 
● PATI
● RENTAT DE MANS
● PENJADORS
● MATERIAL
● AGENDA I BYNAAP
● GRUPS ESTABLES
● AUTORITZACIONS
● COMPETÈNCIA DIGITAL: CLASSROOM O MOODLE
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BYNAPP

Descarregar-se l’aplicació

\\Argo1\p\CURS 17-18\00 Bynapp\Explicació ús Bynapp.pdf

FACEBOOK                      Escola Els Cossetans    

INSTAGRAM                   escola_els_cossetans

WEB ESCOLA                  https://agora.xtec.cat/escelscossetans/
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SERVEIS DE L’ESCOLA

★ Menjador
★ Transport Escolar
★ Extraescolars
★ Acollida

AMPA

L’AMPA de la nostra escola porta a terme diferents gestions i programa  activitats diverses al llarg del curs, 
a més de fer dotacions econòmiques destinades a material necessari al centre. 

➢ GESTIÓ 
 

❖ Socialització de llibres de text, de lectura, diccionaris i quadernets.
❖ Servei menjador
❖ Servei d’acollida
❖ Extraescolars
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➢ ACTIVITATS

DE MANERA EXCEPCIONAL, DURANT AQUEST CURS NO ES 
PODRAN PORTAR A TERME

❖ Tallers temàtics de manualitats al Nadal i Sant Jordi.
❖ Organització d’esmorzars.
❖ Participació a la Castanyada.

➢ DOTACIONS

❖ Dotació de dispositius mòbils al centre.
❖ Regal del Tió.
❖ Dotació a la biblioteca.
❖ Dotació  de material per l’escola.

L ’AMPA, juntament amb l’escola, tenen  previst continuar amb el projecte “PATI”, que té com a 
objectiu principal la compra de material per a diversificar i dinamitzar les activitats que es 
realitzen a aquest espai.
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