
Informacions inici de curs
Escola Marquès de la Pobla – Capellades  

Curs 2020-2021

-Escola: http://agora.xtec.cat/escmarquesdelapobla/

-AMPA http://www.ampamarquesdelapobla.org/wp/

-Departament d’Educació: http://educacio.gencat.cat/ca/inici/



Benvolguts/des,

Aquest és un curs especial i des de l’escola ens proposem que sigui recordat no només per les mesures de seguretat no habituals sinó perquè
els nens i nenes hagin passat bones estones amb els seus companys, hagin fet interessants descobertes i esdevingut millors persones, felices i
més preparades per aquest món canviant.

Una vegada més volem donar la benvinguda a totes les famílies dels/les alumnes de l’escola i especialment a aquelles que s’incorporen per
primera vegada. Desitgem que us trobeu acollits a la que ja és la vostra escola.

En aquesta circular trobareu informacions relatives als aspectes de funcionament i organització que considerem importants a tenirpresents.

Us donem les gràcies i valorem l’esforç que feu de contenció per no poder entrar a l’escola, per entendre i participar de les mesures
preventives i per adaptar-vos dia a dia.

I molt especialment per malgrat tot, fer que us sentim aprop.

Gràcies pel vostre compromís i que tinguem un boncurs.



Quadre de professorat

Educació Infantil:

P-3 anys:
P-4 anys:
P-5 anys:

Laia Juanola, Meritxell Borja i Mar Cortés
Núria Campmajó, Roser Ribera, Susana Sánchez i Núria Vinyals  
Ester Díaz, Enric Garcia i Maria Sabuquillo

Educació Primària:  

Cicle Inicial

1r CI:
2n CI:

Teresa Castells , Rubén Rodríguez i Mercè Guarro  
Mireia Vallès, Cari Gallardo i Mònica Candela

Cicle Mitjà

3r CM:
4t CM:
Codocència:

Joan Manel Lara, Gemma Fernàndez i Noemí Mengual
Miquel Giménez, Laura Lorenzo, Elisenda Tarrés i Anna Alcañiz  
Jaume Sabater i Aurora Álvarez

Cicle Superior:

5è CS:
6è CS:
Codocència:

F. Xavier Rodríguez, Marina Oliva i Ana Rodríguez  
David Gavaldà, Jordi Romeu i Pilar Martínez
Jordi Flix

Equip Directiu:

Directora:  
Cap d'Estudis:  
Secretari:

Núria Vinyals  
Jaume Sabater  
Jordi Flix

Atenció psicològica: Joan Rueda  
Logopeda: Marta Borràs  
Administrativa: Mireia Boqué  
Conserge: Antonio Alonso
Servei de menjador: Alba, Roser, Lis, Rosa, Asha, Nayara, Laura, Ismael i Natàlia



L'AFA, associació de famílies de l’escola, col·labora en l'organització del Centre en els següents aspectes:

- Les activitats extraescolars per a alumnes i adults.

- L’organització conjunta amb l’escola de la Festa de Fi de curs.

- La venda de llibres i el repartiments per aules.

- El Servei d’Acollida Matinal (SAM).

- La festa Juguem en família i/o la festa esportiva escolar.

- Coordinació dels pares/mares dinamitzadors/es d’aula.

- Xerrades i col·loquis amb temes educatius per a pares i mares.

- Projecte socialització llibres de text.

- Ajut de 10€/alumne per costejar l'autocar d’una de les excursions.

- Venda de xandalls amb descompte per als socis.

Per poder ser socis i gaudir de totes les activitats i els avantatges cal abonar una quota de 33€ (un fill/a a l’escola) i 44 € (dos o  
més fills/es a l’escola) per família i curs.

Participació de les famílies

L’ horari d’atenció al públic és el dimarts i dijous de 16,30 a 18,30h (prèvia cita).
Podeu trobar tota la informació relacionada amb l’Associació a la web: http://www.ampamarquesdelapobla.org 
(Mòbil 636 080 550).



Entenem que la col·laboració i la participació de les famílies dels alumnes contribueix a la millora dels resultats educatius, per la
qual cosa a banda del contacte amb el/la tutor/a, volem també ampliar-lo de forma més col·lectiva, oferint la possibilitat de la
trobada de pares i mares d’un mateix nivell educatiu, amb la finalitat d’intercanviar experiències, col·laborar amb les activitats de
l’escola, participar en les festes escolars i/o aportar suggeriments que enriqueixin la tasca educativa que portem a terme.

També es pot participar formant part dels pares/mares dinamitzadors d'aula o simplement fent el seguiment diari del vostre fill/a.

Ens proposem donar continuïtat a l’obertura d’aules per tal que la família pugui veure l’ambient els processos d’aprenentatge del
seu fill o filla. Enguany, avisarem en el moment que ho puguem fer.

Per tal de poder gaudir d'una acció pedagògica reeixida, durant el curs escolar hem de procurar treballar conjuntament pares i
mares, alumnes, mestres i monitors, oberts sempre al diàleg.

Podreu fer un seguiment del dia a dia de les activitats de l'aula o l’escola a través de l’agenda, les pissarres a l’Educació Infantil (en
breu les activem), els comunicats que us fem arribar, parlant personalment amb el/la tutor/a i seguint el blog de l’escola... I sempre
que ho necessiteu posant-vos en contacte amb nosaltres a través del correu d’aula o escola i el telèfon.

Des de l’escola també us informarem dels avenços i evolució dels vostres fills i filles. També ho farem en el cas de produir-se un
comportament no adequat amb les normes de convivència del centre amb la finalitat de valorar el fet o l'actitud que hagi produït
l'avís i fer-ne l'oportú seguiment.



Relació amb les famílies
Les reunions pedagògiques

Per tal de presentar els objectius

marcats per aquest curs i mantenir un

intercanvi personal entre famílies i

mestres, es realitzaran a les 18:30h del

vespre via telemàtica els següents dies:

P3: 14 octubre

P4: 15 octubre

P5: 13 octubre

1r: 7 octubre

2n: 8 octubre

3r: 21 octubre

4t: 22 octubre

5è: 13 octubre

6è: 14 octubre

Entrevistes personals

Per parlar amb el/la mestre/a tutor/a sobre com es
desenvolupa l'evolució del/de la vostre/a fill/a a l'escola sereu
convocats, preferentment durant el segon trimestre i com a
mínim, una vegada al curs. Per part de les famílies podeu
sol·licitar-la sempre que ho creieu convenient.

Socialització llibres de text

Tot l’alumnat de Primària es beneficia del pla de llibres

socialitzats. Per acord del Consell Escolar i per tal de

contribuir a les despeses de renovació de llibres, folre, etc,

cada alumne/a de primària aporta 7€.

Quotes:

Els pagaments corresponents a quotes i sortides seran carregats al compte que
cada família hagi facilitat. Prèviament rebreu una circular comunicant-vos
l’import, l’activitat i el termini.

Educació Infantil i CI de Primària: 44 €
CM i CS de Primària: 34 €
Corresponen al material escolar, despeses dels tallers de plàstica, festes escolars,  
disfresses, revista i altres.
Aquestes quotes s’ingressaran al novembre.

** En aquesta quantitat està descomptat el trimestre que no vam assistir a  
escola el curs pasat i ja havíeu avançat.

** Alumnes nous: 62 € infantil i 50 € primària (Anual), que correspon a la quota  
sencera.



Calendari escolar

Horari:

Matí: de 9:00 a 12:30h.  
Tarda: de 15:00 a 16:30h.
8 a 9 del matí acolliment matinal  
12:30 a 15h Menjador escolar

Festes de lliure disposició:

- 30 oct divendres, 7 desembre
dilluns, 12 febrer divendres, 6 abril  
dimarts, 24 maig dilluns

Celebracions a l’escola:

- Castanyada (29/10/20 )

-Santa Cecília (setmana del  

16/11/2020)

- Jornada de la pau (30/01/21)

- Dijous llarder (11/02/21)

- Carnaval (11/02/21)

- Setmana Cultural (22 a 26 de març)

- Jornada de l’esport: 26 de març

- Diada Sant Jordi: 23/04/21

- Diversitat musical. PENDENT

Inici de les classes:

dilluns, 14 de setembre de 2020.

Finalització del curs:

Dimarts, 22 de juny de 2021

Vacances de Nadal:

del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de  
2021 (ambdós inclosos)

Vacances de Setmana Santa:

del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

Jornada continuada:

21 de desembre de 2020.

Del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

Estem  
pendents de  
com podrem
celebrar amb
les famílies
les festes.



Entrades i sortides

Entrades i sortides:

P3 i P5: Porta 1 carreró passeig  
P4 i 1r: Porta 2 carreró passeig  
2n: Porta petita c/ del Carme  
3r i 4t: Porta gran c/ del Carme  
5è i 6è: Porta del Passeig

Obrim les portes 5 min abans de
l’hora i amb música ens adrecem a la
nostra àrea.

Durant les extraescolars la
romandrà tancada. Activitat

porta
del

migdia: Es lliuren i recullen els infants
per la porta d’accés habitual. Activitat
de la tarda, es recullen pel c/ del
Carme.

Accés al centre:

Es limita l’accés preferentment a l’alumnat.  
Familiars, preferentment resolem a les entrades i  
sortides, per telèfon o correu electrònic.

Faltes d’assistència:

Demanem que ens aviseu per telèfon a al correu de  
la vostra aula.

Excursions i colònies

Enguany ens proposem fer “Volts a
vila” sovint per aprendre i descobrir
Capellades, els seus edificis, història,
cultura, llocs emblemàtics, entitats...

Estem pendent de la pandèmia i
valorar si fem sortides amb bus d’un
dia i colònies. En cas de tirar-se
endavant, enguany tots els cursos de
primària més P5, sortirien a fer nit a
fora als voltants del mes de maig.

Ho compartirem amb vosaltres amb
temps.



ServeisMENJADOR

L’empresa que porta el nostre menjador continua

sent Eurest Colectividades S.L. i se segueix fent el

menjar a l’escola amb el personal de cuina i de

monitoratge.

La quota dels comensals fixes serà de 6,16€ (a partir

de tres dies) i de 6,52€ per als esporàdics.

La Sra. Laura Salgado coordinadora atendrà qualsevol

consulta referent als servei de 9:15 a 10:00 del matí trucant-

la al telèfon 690046398

CONSUM DE FRUITA

Enguany també participem en el Pla de Consum de Fruites i

Verdures a les escoles que porta a terme el Departament

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de

la Generalitat de Catalunya. Estem rebent la fruita pendent del

curs anterior. Per altra banda, tenim feta la sol·licitud per aquest

curs.

Aquest pla pretén afavorir el consum de fruites i verdures per

part de l'alumnat. Per això, alguns dimecres, rebem

gratuïtament, fruita per repartir i consumir durant el temps

d'esmorzar per als alumnes de Primària.

Recordem que el dimecres és el dia de la fruita i com a línia

d’escola proposem que l’alumnat mengi fruita per esmorzar

aquest dia.

Us recordem que durant el  
3r trimestre de cada curs  
escolar es poden demanar  
ajuts de menjador d’acord  
amb els requisits establerts  
a cada convocatòria.
Les convocatòries d’ajuts  
es publiquen a la pàgina  
web de l’escola.

Horari complementari

Se segueix oferint una ampliació horària
d'atenció als/a les alumnes de 8h a 9h del

matí. Té la finalitat de facilitar la conciliació
de la vida familiar i laboral posant a
disposició de les famílies uns espais, unes
activitats i una monitora responsable dels
infants durant el temps previ a l’inici de
l’activitatescolar.
No cal avisar prèviament si us cal fer ús
d’aquest servei.

Socis AFA: ½ hora= 1,45 €, 1 h: 2,80 €
No socis: ½ hora= 1,70 €, 1 h: 3,30 €



Salut

Escola i famílies estem especialment sensibles amb la salut pròpia i de l’entorn. Des de l’escola vetllem
per contribuir a un ambient sa i segur. Us agraïm el control diari de símptomes que feu i continuarem
fent a casa.

Qualsevol novetat o canvi de protocol el trobareu al blog de l’escola o us enviarem correu electrònic.

A l’escola potenciem hàbits d'higiene i alimentació.

En coordinació amb el CAP les vacunacions i les revisions bucals que el Departament de Salut indiqui
es realitzaran a l'escola.

Referent a les malalties o afeccions que puguin produir contagi, cal que tingueu en compte els
següents punts:

*En totes les malalties que presentin estat febril no es pot assistir a l'escola fins 24 h. després d'haver

desaparegut la febre. Si es constata durant l'horari lectiu, us avisarem.

*En cas de polls al cabell, seguiu el tractament adient i no retorneu a l'escola fins que estiguin ben
nets.

*En general, quan algun/a alumne/a pateixi algun tipus de malaltia es reincorporarà a l'escola quan el
metge pediatre ho comuniqui a la família.

En el cas d'haver d'administrar medicament dintre l'horari escolar, cal lliurar-lo acompanyat de la còpia
de la recepta mèdica, dosi i hora al/a la mestre/a tutor/a.



Informacions variades

-Considerem important que tots els nens i nenes d'Educació Infantil i d'Educació Primària portin la roba
d'abric i bata de tallers marcada amb el seu nom i amb una veta o goma elàstica força llarga per penjar (un
pam).

- Es recomana que a les sortides els/les alumnes portin roba còmoda, si és possible el xandall d’escola.

-A la classe d'Educació Física l’alumnat ha d'anar amb vestuari adequat: xandall o samarreta/pantalons
curts i vambes.

- Recomanem que portin un paquet de mocadors a la motxilla i ampolleta d’aigua.

-Recordem que a la planta baixa de l’edifici de primària, al costat dels lavabos, hi ha un espai d’objectes
perduts.

-Durant el curs els equips docents del nostre centre, la llar i l’institut programem sessions de coordinació
que contribueixen a reforçar la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges, vetllant per
la continuïtat pedagògica de les diferents etapes educatives.


