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PRESENTACIÓ

Com cada any, teniu a les vostres mans el resum de la Programació General Anual del centre
que conté tota la informació relacionada amb l’organització de l’escola per aquest curs
2021-22.

1.HORARIS D’ATENCIÓ I TELÈFONS DE CONTACTE

1.1 HORARI ALUMNAT

INFANTIL PRIMÀRIA

Matí: De 8;55 a 12:25
Tarda: De 2:55 a 4:25
Horari de jornada continuada: De 8:55 a 12:25h

Matí: De 9 a 2/4 d’1
Tarda: De 3 a 2/4 de 5
Horari de jornada continuada: De 9 a 1h

1.2 HORARIS D’ATENCIÓ ESCOLA
Telèfon : 972 538 084
e-mail: b7002740@xtec.cat
NODES: http://agora.xtec.cat/escola-ramonmuntaner

Equip directiu (Montse Roig, Carolina Trescastro i Roser Feixas): Divendres al matí de
2/4 d’12  a 2/4 d’1.

Administratiu (Carlos Santiago): Dimarts i dijous al matí de 2/4 de 9 a 13 h
Tutors/es: Els/les mestres tutors/res convocaran les famílies de 2/4 d’1 a les 14h

● Els dijous (1r, 3r i 5è)
● Els divendres (2n, 4t i 6è).

1.3 AMPA
Telèfon : 972 538 084
Horari administrativa AMPA (Sílvia): Cada dia  de 9 a 11h.
e-mail: ampaperalada@hotmail.com

2. EQUIP DE MESTRES

Els mestres que formen el Claustre d’aquest curs són:

Ed.  Infantil

Imma Juanola –P3
Elena Sáez – P4
Ester Guitart - P5
Roser Feixas – suport i psicomotricitat
Isabel Casals- suport

Cicle Inicial
Melània Córdoba -1r
Neus Pujol – 2n
Lídia P- suport
Montse Roig- suport

Cicle Mitjà Marisol Pascual - 3rA
Txus López - 3rB
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MªÀngels Gazapo– 4t
Carol Trescastro-Suport_Estudis
Lídia Manzanera – Música i suport

Cicle Superior
Xavier Pérez– 5è
Marta Corcoll – 6è
Roser Ruiz-Suport/estudis i EE
Marina -Llengua Anglesa

3. ASPECTES ORGANITZATIUS DEL CURS

● TRUCADES: S’han de fer fora d’hores de classe donat que no sempre hi ha algú al
despatx. Us recomanem que truqueu d’11 a 11:30h (esbarjo) o de 12:40 a 13:30h.

● Per comunicar-se amb el/la tutor/a ho podeu fer pel correu que se us facilitarà a la
reunió de classe o per l’Agenda en el cas de primària.

● Cal comunicar al/la tutor/a qualsevol canvi d’adreça o telèfon de l’alumne/a. És
fonamental tenir-los actualitzats, sobretot en casos d’emergència.

● Al·lèrgies i problemes de salut: recordeu que si hi ha algun canvi durant el curs, cal
comunicar-ho i presentar un paper del metge que ho justifiqui.

● En el cas de petits accidents (cops forts, talls,...) s’avisarà als familiars. Si l’accident fos
greu, s’actuarà segons el protocol establert d’acord amb les normes d’organització i
funcionament del centre.

● ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS: Si el/la nen/a ha de prendre algun tipus de
medicament, cal portar l’autorització i la prescripció mèdica corresponent. En cap
cas s’administrarà un medicament sense que es compleixin aquests dos requisits.
Trobareu el model a la plana web de l’escola. Menú/Documents/Documents varis.

● ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL: Amb la vostra autorització podem administrar
paracetamol. Us hem lliurat el document per a signar.

● POLLS: Recordeu que per evitar el contagi cal assistir a l’escola sense llémenes ni
polls. En cas contrari, us avisarem perquè vingueu a recollir el vostre fill/a.

● DIETA: si algun/a alumne/a ha de seguir dieta cal que envii un correu a
ampaperalada@hotmail.com, abans de les 10 del matí del mateix dia.

● ENTRADES I SORTIDES: Quan un/a alumne/a hagi de sortir del centre en horari
escolar caldrà que el pare/mare o persona autoritzada que el reculli signi el full de
registre que es troba a consergeria.

● NENS QUE MARXEN SOLS A CASA: A partir de 3r l’alumnat pot marxar sol a casa. Si,
a més, s’emporta un germà/na més petit/a, cal consignar-ho en l’autorització.

● AUTOBÚS: Recordeu que si un/a nen/a no ha d’agafar l’autobús, i el recull una
persona que no és ni el pare ni la mare, aquesta ha d’estar autoritzada en el full
corresponent, lliurat pel TPV i l’han d’esperar a la porta de transport a l’hora de la
recollida.  En cas contrari l’alumne/a agafarà l’autobús.
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● COMUNICACIÓ FAMÍLIES i PAGAMENTS:: Pel TPV escola

● Informeu al tutor o a la tutora de qualsevol problema relacionat amb la salut. Si el
vostre fill o filla té febre o una malaltia infecciosa (conjuntivitis, diarrees, polls...) no
pot venir a escola.  Podeu enviar un correu al tutor/a o al correu de l’escola.

4.  INFORMES

Aquest curs els informes es lliuraran pel TPV. Les dates s’informaran a les reunions
d’aula.

5. REUNIONS DE PARES

Les reunions seran a les 20:30 i sempre que es pugui seran presencials.

CICLE/CURS DATA
Educació Infantil P4 i P5: 7 octubre

P3: 3 novembre

Cicle Inicial 29 setembre

Cicle Mitjà 6 octubre

Cicle Superior 30 setembre

Les entrevistes es realitzaran de forma presencial. Tanmateix, si alguna familia desitja fer-la de
forma telemàtica, també és una opció vàlida.

6. WEB

Recordeu que tota la informació del centre estarà a la plana WEB.
(http://agora.xtec.cat/escola-ramonmuntaner).

7. HÀBITS

● L'assistència a classe és obligatòria. Justifiqueu les faltes d'assistència amb una nota
signada a l'agenda.

● Si fa ús del servei de menjador i ha d’arribar més tard per un motiu justificat, cal que ho
comuniqueu al correu de l’AMPA o truqueu abans de 2/4 de 10 del matí al telèfon
directe de l’AMPA.

● No es poden portar joguines, telèfons mòbils o diners si no es demana expressament
des de la tutoria.

● ANIVERSARIS: Els nens i les nenes no han de portar llaminadures ni res per a
menjar a l’escola. Cada cicle celebrarà els aniversaris d’una forma determinada (us
informaran a la reunió).
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● ÚS AGENDA: Reviseu de forma habitual l’agenda (deures, notes, proves,
comunicats...).

● ROBA MARCADA: cal marcar totes les peces amb el nom i cosir a les jaquetes
betes d’uns 20 cm per poder-les penjar.

● ESMORZARS: Es recomanable que l'alumnat porti entrepans petits o fruita. No es
poden portar làctics per beure, ni iogurts, ni sucs, ni brioxeria.

● L’escola fomenta el consum de fruita. A Educació infantil cal portar fruita dos dies a la
setmana: dimecres i divendres. A primària l’alumnat ha de portar fruita els dimecres.
L’escola continua participant en el Pla de Consum de la Fruita (només alumnes de
Primària). Ja us avisarem puntualment dels dies que es repartirà.

● ESCOLA VERDA: Per tal de contribuir a la millora del medi ambient, l’escola potencia
l’ús de carmanyoles enlloc del paper d’alumini per embolicar els esmorzars. Seria
convenient estendre aquesta bona pràctica també al berenar.

8. FESTES

Al llarg del curs us anirem informant, en funció de l’evolució de la pandèmia,de com es podran
celebrar.

9.SORTIDES

-Es realitzaran totes les sortides programades.
-Les colònies les realitzaran només els alumnes de sisè. Els altres cursos si la pandèmia ho
permet les farem a l’octubre del 2022.

MENJADOR

-El menjador de l’escola està gestionat per l’AMPA. .
-El menú el  trobareu penjat a la Web a l’apartat de l’AMPA.
-L’ alumnat esporàdic ha de comprar el tiquet pel TPV

9.     PROTOCOL COVID

● En cas que apareguin casos positius es seguirà un protocol similar al del curs
anterior. Es comunicarà el positiu a les famílies per tal que realitzin la quarentena
estipulada i es realitzarà prova PCR entre els dies 4t i 6è. Falta que salut informi si
aquestes proves seran, a l’igual que el curs anterior, a la mateixa escola.

● El control i acompanyament escolar de l’alumnat confinat serà a través del Google
Classroom. A més de les respectives videoconferències assignades per grups, tant pel
confinament total del grup, com pel confinament individual de l’alumnat.

● Alumnes que hagin passat el COVID-19 en els darrers 6 mesos podran assistir a
l’escola si prèviament s'han fet un TAR (Test Antigènic Ràpid) en una de les
farmàcies autoritzades a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o
l’endemà. La direcció del centre lliurarà una documentació que permeti aquest
alumne identificar-se a la farmàcia com a contacte estret escolar, de manera que el
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TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de dades de
salut/educació.Si el resultat és negatiu, podran assistir a l’escola. Aquests alumnes
assistiran a l’escola amb els respectius tutors/es o mestres corresponents i realitzaran
les mateixes activitats que l’alumnat confinat. En cap cas s’avançarà contingut. En el
cas que el mestre tutor/a del grup no pugui assistir i, per organització de centre, no hi
hagin mestres que puguin realitzar l’atenció d’aquest alumnat, estaran amb un mestre
de suport realitzant les tasques.

● Ús de la mascareta
Infantil

- No obligatòria en les entrades i sortides i dins de les aules.
- Pot ser que al llarg del curs l’hagin de portar ja que salut, indica que en la barreja

de grups estables , tant a l’interior com exterior, obliga a l’ús de la mascareta per
a l’alumnat d’infantil i primària. Per tant, cal que portin una mascareta a
dins de la motxilla sempre.

Primària
- Obligatòria, en les entrades i sortides, dins l’aula i en les hores de l’esbarjo i

menjador. No indicada per fer educació Física a l’exterior, al tractar-se del mateix
grup estable. Dur-ne una de recanvi a la motxilla.

➔ A l’acollida serà obligatòria per a tot l’alumnat.
➔ Activitats extraescolars obligatòria en qualsevol de les activitats que es realitzin

dins una aula o en activitats a l’aire lliure on es barregi alumnat de diferents
grups.

➔ Obligatòria per tots els treballadors/es que entrin dins el recinte escolar.

● No es mesurarà a les entrades la temperatura de l’alumnat.

BON CURS 2021-22!
“Si camines sol aniràs més ràpid, però si ho fas en companyia arribaràs més
lluny”.

Proverbi xinès
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