
INFORMACIONS DIVERSES: 

Consergeria: 

El conserge Jordi Figueras està de baixa i l’Ajuntament ens ha 

proporcionat conserges substituts provinents de l’àrea 

d’esports. Aquests aniran canviant en funció de l’evolució de 

la pandèmia, ja que en el moment que s’obrin els pavellons 

esportius, hauran de retornar al seu lloc de treball habitual. 

Reforç d’Atenció a la Diversitat: 

Ja que, des que va començar el curs, hem tingut matrícules al curs de 3r, 

hem sol·licitat als Serveis Territorials que ens donessin la mitja dotació 

que ens pertocava per haver superat un determinat nombre d’alumnes. 

Aquesta mitja dotació l’hem demanat de l’especialitat d’atenció a la 

diversitat, perquè la titular està fent de tutora com a conseqüència de les 

mesures COVID. 

Les nostres gestions han estat exitoses i des de fa 15 dies 

tenim a l’escola la Mònica Gómez, especialista en atenció a 

la diversitat, per poder atendre aquell alumnat que ho 

requereixi. 

Alumnat en pràctiques: 

Som escola formadora i al llarg del curs tindrem alumnat en pràctiques de: 

 Grau de mestre 

 Mòduls formatius de tècniques d’educació infantil (TEI) 

 Mòduls formatius: administració 

Grups confinats:  

A dia d’avui, hem hagut de confinat 3 grups classe, dos de 4t i un 

d’educació infantil. La valoració és molt positiva, ja que, després de fer 

les PCR, la resta de companyes i companys de l’infant malalt han donat 

negatiu. En aquests moments no tenim cap grup confinat. 

Tot i així no ens podem relaxar i cal que entre totes i tots seguim vetllant 

per seguir les recomanacions del Departament de Salut i ser prudents 

davant l’aparició de símptomes o d’estar en contacte amb casos positius. 

  



Activitats Culturals Escolars de l’Ajuntament (ACE’s):  

Les activitats del taller d’art s’estan realitzant amb normalitat, tal i com 

estaven previstes. 

Pel que fa a les activitats de teatre i música, s’han ajornat i 

s’estan reprogramant les del mes de novembre per l’ordre de 

tancament de locals culturals.  

La intenció del consistori és realitzar-les totes, agrupant per escoles i no 

per nivells. 

Concurs de dibuixos per a la Biblioteca: 

La setmana passada vam proposar a l’alumnat de tota l’escola que fessin 

dibuixos basats en contes o llibres que els hagin agradat per passar-ne uns 

10 o 12 a vinil per decorar les parets més llises de la Biblioteca. El 

concurs s’estructura en 3 blocs, segons les edats i els dibuixos els triaran 

ells mateixos.  

Aquests dibuixos els faran a l’escola, des de les tutories, per garantir que 

tot l’alumnat hi participa. 

TPV Escola: 

Des de l’empres TPV Escola ens han indicat que a partir d’ara, per una 

normativa europea nova, caldrà una doble verificació de la targeta de 

crèdit o dèbit per a realitzar els pagaments des de l’App o l’ordinador. 

Aquesta doble validació dependrà de l’entitat bancària que tingueu les 

famílies. 

Ajornament eleccions Consell  Escolar: 

Com vam comentar a les reunions d’aula, habitualment, durant el mes de 

novembre dels anys parell es feia una renovació parcial del Consell 

Escolar. Enguany, per la situació de pandèmia, s’ajornen un any, trobareu 

més informació a gencat.cat 

Esperem que per al proper curs es puguin realitzar sense entrebancs. 

Notícia 3/24: 

Aquest cap de setmana TV3 va emetre una breu notícia sobre la barreja 

d’alumnat de diferents edats, creiem que pot ser del vostre interès, 

sobretot a les famílies de P3 a 2n on hem optat per aquesta fórmula, i us 

deixem l’enllaç per si us la voleu mirar: Notícia 3/24 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/consells-escolars
https://www.ccma.cat/324/classes-amb-barreja-dedats-una-opcio-per-abaixar-ratios-que-els-experts-avalen/noticia-amp/3059878/?__twitter_impression=true

