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CIRCULAR INFORMATIVA 2019 - 2020 

 

Benvolguts pares i mares, 

davant l’inici d’un nou curs escolar ens plau fer-vos arribar aquesta circular a fi d’informar-vos de la 

planificació i organització del nostre centre. 

 

COMPOSICIÓ DEL CLAUSTRE 

 

Raquel Pallàs Pujol / Virgínia Botines Pibrall tutores de P3  

Alba Oliva Novell tutora de P4 i coordinadora d’ed. infantil 

Montse Vila Torres tutora de P5 i coordinadora d’informàtica 

Eloïsa Morcillo Fernández tutora de 1r  

M. Antonieta Guixé Pons tutora de 2n i coordinadora d’ed. primària 

Xavier Salvia Canut tutor de 3r 

Montse Carulla Vilà tutora de 4t i especialista d’anglès 

Isabel Camarasa Ardiaca tutora de 5è i coordinadora lingüística (LIC) 

Montse Rius Adell tutora de 6è  

 

Vanesa Torra Ripoll especialista d’educació física  

Pepita Serret Esteve mestra de religió 

Maria Terrado Arias  suport educació infantil i primària i coordinadora 

de riscos laborals 

Ada Mor Seró especialista d’anglès i secretària 

Núria Amenós Moret  especialista d’ed. especial i cap d’estudis 

Mariona Clota Colom especialista de música i directora 

 

 

ALTRES PROFESSIONALS 

 

Carme Pastó Psicopedagoga EAP 

Montse Samper Treballadora social EAP 

Sandra Palau  Auxiliar administrativa



 

 

CALENDARI ESCOLAR 

 

Els mestres inicien les activitats d’organització del curs el dilluns 2 de setembre de 2019 i les acaben 

el dimarts 30 de juny de 2020. 

Els alumnes inicien les classes el dijous 12 de setembre de 2019 i les acabaran el divendres 19 de 

juny de 2020. 

 

Jornada partida: Del 12 de setembre de 2019 al 8 de juny de 2020 en els horaris següents: 

Matí, de 9 a 12.30 h 

Tarda, de 15 a 16.30 h 

 

Jornada intensiva: Divendres, 20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de 2020 en l’horari se-

güent: Matí, de 9 a 13 h 

 

Períodes de 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. 

A partir del 20 de juny de 2020. 

 

Dies festius de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies: 

Any 2019:  11 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre i 6 de desembre. 

Any 2020:  10 d’abril, 13 d’abril, 1 de maig i 24 de juny. 

 

Dies de lliure disposició:  

Dilluns, 4 de novembre de 2019 

Divendres, 20 de març de 2020 

Dijous, 30 d’abril de 2020 

Dilluns, 1 de juny de 2020 

 

Dies de festa local:  

Dimarts, 2 de juny de 2020 



 

 

 

INFORMES I REUNIONS DE PARES 

 

Mantindrem el contacte amb vosaltres trimestralment mitjançant els informes que es lliuraran: 

 

Educació infantil desembre ---- juny 

Educació primària desembre abril juny 

 

A principi de curs es fa una reunió general de presentació del curs escolar per educació infantil i una 

altra per a cada cicle d’educació primària.  

Al llarg del curs cada tutor/a demanarà almenys una entrevista individual als pares i mares del seu 

alumnat per parlar de l’evolució i del seguiment acadèmic del seu fill/filla. 

El dia i l’hora en què els pares i mares poden anar a parlar amb el/la tutor/a caldrà concertar-lo amb 

anterioritat i sempre en hores d’atenció als pares. 

 

 

ALTRES CONSIDERACIONS 

 

El claustre de mestres, conjuntament amb la resta de personal de l’Escola Francesc Arenes, us 

donem la benvinguda al nou curs escolar. 

 

Com ja sabeu les classes s’iniciaran el proper dijous, 12 de setembre en horari de matí i tarda (de 

9.00 a 12.30h i de 15 a 16.30h) 

 

La porta per entrar a l’escola s’obrirà a les 8.55h i a les 14.55h i es tancarà 5 minuts després de 

l’entrada i de la sortida de l’alumnat. Per a una bona organització de les entrades i les files recordeu 

que les famílies no tindran accés al recinte escolar (pati).  

L’alumnat entrarà sol cap a les files i en el cas que un pare o mare hagi de fer alguna comunicació ho 

dirà al/les mestres encarregats de la porta els quals traspassaran la informació corresponent. 

 

Excepcionalment, les famílies de l’alumnat de P3 podran entrar i acompanyar els seus fills i filles 

fins a la fila durant el període d’adaptació (del dijous 12 al dimarts 17 de setembre). 

 

A les sortides el professorat acompanyarà cada grup d’alumnat fins a la porta de sortida i cinc minuts 

després es tancaran les portes. 

 



 

 

 

Remarquem que la puntualitat és una norma d’educació bàsica: demostra respecte cap al temps dels 

altres, capacitat d’organització i planificació, responsabilitat, formalitat, ... És important, doncs, ser 

puntuals. 

 

El servei de menjador escolar començarà el mateix dia 12 i us heu d’apuntar, com des del curs 

passat, a través de l’App Colechef. Us agrairíem que el primer dia ho comuniqueu als tutors/es. 

El dijous dia 12 també s’inicien les activitats d’acollida matinal (a les 8.30h) i de migdia (a les 12.30h). 

La resta d’activitats extraescolars no comencen fins a l’octubre. 

 

L’agenda (o les notes escrites i signades pels tutors) i/o el telèfon de l’escola son els mitjans de 

comunicació més eficients i ràpids per tal de fer notificacions, donar missatges i contactar amb el 

professorat (sempre que no estigui fent classe). 

 

Us recordem que a la pàgina web del centre podreu trobar tota aquesta informació, així com moltes 

altres notícies i activitats https://agora.xtec.cat/escfrancescarenes/  

 

Esperem comptar, com sempre i amb molt agraïment, amb la vostra col·laboració. 

 

Us desitgem un molt bon curs. 

 

                        El Claustre de mestres 

 

https://agora.xtec.cat/escfrancescarenes/

