INFORMACIÓ
PER A LES FAMÍLIES
CURS 2020 - 2021

CALENDARI ESCOLAR

INICI DE CURS:
14 de setembre de 2020
PRIMER TRIMESTRE:
14 de setembre al 21 de desembre de 2020
SEGON TRIMESTRE:
Del 8 de gener fins al 26 de març de 2021
TERCER TRIMESTRE:
Del 6 d’abril fins al 22 de juny de 2021

DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ:
Els quatre dies festius de lliure disposició proposats pel Consell Escolar de
Manresa són:
-

2 NOVEMBRE

-

7 DESEMBRE

-

19 FEBRER

-

30 ABRIL

JORNADA INTENSIVA:
-

21 de desembre de 2020

-

Últims dies de juny (a concretar)

PREVISIÓ DELS ACTES PREVIS A INICI DE CURS

➢ P3: Visita a l’aula i aportació de materials.
○ Dimarts 8 de setembre: L’alumnat de P3 podrà venir a conèixer i
a familiaritzar-se amb l’espai, el/la tutor/a i a deixar el seu material
acompanyat d’un/a adult/a (amb mascareta). Rebreu un correu
electrònic per apuntar-vos a la franja que millor us vagi.

➢ REUNIÓ D’INICI DE CURS (PREVISIÓ SUBJECTE A CANVIS):
Famílies de P3: dijous 16 de juliol a les 17h.
Famílies de P4, 1r, 2n i 3r: dimecres 9 de setembre a les 16:00h.
Famílies de P5, 4t i 5è: dimecres 9 de setembre a les 17.30h.

La previsió inicial és que, tant la visita a l’aula i aportació de materials de P3,
com les reunions d’inici de curs, siguin presencials. És per això que, en aquest
cas, només podrà assistir-hi un/a sol/a representant de la família per poder
mantenir la distància de seguretat dins l’espai, amb ús obligatori de
mascareta.
En cas que aquesta previsió (dia, hora, agrupaments…) s’hagi de modificar, us
enviarem un correu electrònic informant-vos dels canvis.

INICI DE CURS
P3: PERÍODE D’ADAPTACIÓ
➢ Del 14 al 18 de setembre:
Entrada progressiva d’alumnes, un grup cada dia acumulatiu (el dia
que l’alumne/a s’incorpora l’hora d’arribada és a les 9.30h,
exceptuant el grup que comença el dilluns que entra a les 9.10h).
Assistència només als matins; a la tarda es faran les entrevistes
amb les famílies.
➢ Del 21 al 25 de setembre:
Classes només al matí. A la tarda es faran les entrevistes amb les
famílies.
P4-5È: CLASSE MATÍ I TARDA DES DEL DIA 14 DE SETEMBRE.

HORARI D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
Entrades i sortides

Cada grup estable entra i surt per una porta diferent; entrades i sortides
esglaonades cada 10 minuts. La previsió horària és la següent:
➢ P4, 1r, 2n i 3r: de 9.00h a 12.30h i de 15.10h a 16.40h.
➢ P3, P5, 4t i 5è: de 9.10h a 12.40h i de 15.00h a 16.30h.
➢ A principi de curs, l’entrada de P3 es farà en 3 grups: 9.10h, 9.20h i
9.30h.
Aquesta previsió està subjecte a modificacions, a la reunió informativa del
setembre es concretaran els canvis que hi hagi pogut haver.

Degut a les mesures preventives per la COVID19 establertes pel Departament:
-

Només podrà acompanyar a l’infant 1 membre de la família amb
mascareta.

-

L’entrega i la recollida dels infants es farà des de la porta assignada pel
grup-classe (des del pati). El/la tutor/a els acompanyarà a l’aula. El dia
de la reunió d’inici de curs es farà el recorregut.

És molt important ser el màxim de respectuosos amb l’horari establert, per tal
que tot el grup estable pugui entrar amb la tutora mantenint així l’ordre i la
distància de seguretat als passadissos.

INFORMACIONS VÀRIES

INFORMACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA
P3 a 1r: Cada infant disposarà d’una bosseta viatgera que estarà sempre a la
motxilla. En cas que la família o el/la tutor/a tingui una informació a transmetre,
posarà la nota dins de la bosseta viatgera i el/la nen/a se la penjarà al coll fins
que el missatge arribi al destinatari.
2n a 5è: Cada infant disposarà d’una agenda que proporcionarà l’escola per tal
que aprenguin a organitzar-se de manera autònoma.

DELEGAT/DA D’AULA
A cada aula hi haurà un/a delegat/da d’aula. A partir de l’inici de curs us haureu
d’organitzar per a trobar-ne un/a que farà de contacte directe entre el/la tutor/a i
les famílies.

ANIVERSARIS
P3 a 2n: Els aniversaris els celebrarem a l’aula. Per garantir la salut i la igualtat
de tot l’alumnat no durem esmorzars de fora, ja que hi ha alumnat amb
al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.
*A l’escola no es repartiran invitacions d’aniversari si algú en vol repartir ho
haurà de fer fora del recinte escolar.

DIARI D’ESTIU

Durant l’estiu, l’alumnat haurà de preparar un àlbum amb un recull de
vivències dels dies de vacances. Aquest àlbum permet als infants seguir
treballant la lectoescriptura d’una manera significativa i, un cop a l’aula,
contribueix a potenciar l’expressió oral, l’autoconeixement i el sentiment de
pertinença al grup.

● P3, P4 i P5: La tasca consisteix en fer un àlbum de fotos de l’estiu, els
amics i la família on els infants tinguin imatges que els facin molta il·lusió
de compartir amb els altres nens i nenes. El podeu fer com us vingui de
gust, amb un àlbum ja fet o fent-lo enganxant imatges en cartolines i
enquadernant-lo. Aquest àlbum es quedarà a l’aula durant el curs i
després serà un record per vosaltres.

● 1r, 2n, 3r, 4t i 5è: La tasca consisteix en crear un diari d’estiu amb unes
10 fotos i/o dibuixos explicant l’experiència de cadascuna amb un escrit
que faran ells/es mateixos/es. Haurà d’estar plastificat i espiralat.

Aquest àlbum s’entregarà el primer dia de curs (14 de setembre).

MATERIAL

Tot l’alumnat ha de disposar del material i equipament que es relaciona a
continuació i que portarà el dia d’inici de les classes (14 de setembre),
exceptuant l’alumnat de P3 que el portarà el dia de visita a l’aula i entrega
de materials (8 de setembre).

ALUMNES DE P3: entrega dia 8 de setembre
● 1 foto mida carnet ACTUALITZADA.
● Una muda de recanvi amb roba interior i calçat, de moment d’estiu, després
caldrà substituir d’acord amb l’època de l’any en què ens trobem.
Poseu-ho tot dins una bossa, a poder ser de roba. Tot marcat amb el nom.
● 1 bata amb botons i amb gomes als punys per l’aula.
● Sabatilles per l’aula tipus “Crocs”.
● Diari d’estiu.
● MENJADOR: 1 bata amb butxaca, 1 sac de dormir i un ninot (migdiada).
ALUMNES DE P4 i P5: entrega dia 14 de setembre
● 1 foto mida carnet ACTUALITZADA.

● 1 bata amb botons i gomes als punys per l’aula.
● Sabatilles per l’aula tipus “Crocs”.
● Diari d’estiu.
● MENJADOR:1 bata amb butxaca.
ALUMNES DE 1r A 5è: entrega dia 14 de setembre
● 1 foto mida carnet ACTUALITZADA.

● 1 bata amb botons i gomes als punys per l’aula.
● Sabatilles per l’aula tipus “Crocs”.
● Diari d’estiu.

EQUIPAMENT

Cada dia han de venir a l’escola:
● Vestits amb roba còmoda per tal de facilitar la seva autonomia i tenint en
compte que els infants no van amb bata.
● Calçat esportiu amb el velcro si no se saben cordar les sabates.
● Una motxilla sense rodes petita. A dins de la motxilla, cada dia:
○ Petit esmorzar saludable (evitar sucs i brioixeria industrial) a dintre
d’una carmanyola. Intentem evitar els papers d’alumini i el paper film
en la mesura de les nostres possibilitats. A partir de 1r esmorzaran al
pati.
○ Cantimplora (no més de 50cl) marcada amb el nom a dins de la
motxilla.
○ Bosseta viatgera o agenda (us la donarem a l’escola).
● Mascareta posada fins que siguin a dins de l’aula.

Recordeu: sempre tot marcat amb nom i cognoms i una veta
suficientment llarga per a poder-ho penjar. És molt important que la
mascareta també porti el nom del nen/a.

QUOTA DE MATERIAL
Aquesta quota inclou: Jocs i llibres per les classes, material fungible col·lectivitzat
(pintures, papers, colors...), fotocòpies, informàtica ...
La quota de material fungible dels alumnes de P3 a P5 és de 116€. Es pot abonar
tot de cop o en dos pagaments:
- Fins el dia 21 de setembre: 58€.
- Fins el dia 18 de gener: 58€.
La quota de material fungible dels alumnes de 1r a 5è és de 130 €. Es pot abonar
tot de cop o en dos pagaments:
- Fins el dia 21 de setembre: 65€.
- Fins el dia 18 de gener: 65€.

➢ QUOTA DE COLÒNIES
Es farà una paga i senyal de 50 euros per guardar plaça abans del 5 de febrer.
El pagament es pot fer per internet a “CaixaBank” al nº de compte de l’escola (més
avall).
Al febrer us comunicarem l’import total tenint en compte el nombre d’infants que
confirmin assistència.
Dates de les colònies: Pre reserva feta del 3 al 5 març: cal acabar de confirmar.
➢ QUOTA DE SORTIDES
La reserva de les sortides es farà en funció de l’evolució del curs. Us informarem quan
es dongui el cas.
NÚMERO DE COMPTE DE L’ESCOLA:

ES90 2100 0488 5902 0018 7329
A l’hora de fer l’ingrés, és molt important que feu constar:

Nom, cognoms i curs de l’alumne/a

A TENIR EN COMPTE PEL PAGAMENT DE LA QUOTA

➔ Aquesta quota s’ha aprovat pel Consell Escolar del Centre.
➔ Cal que tots i totes ens comprometem a abonar aquests imports, en els
terminis establerts, per al bon funcionament de l’escola.
➔ Malgrat que el treball que es realitza a les sortides és molt important,
considerem el treball diari a l’aula imprescindible. És per aquest motiu que
no es podrà assistir a cap sortida si no s’ha satisfet l’import de material
corresponent al trimestre.
➔ Aquesta quota és imprescindible per a la compra de material. Si hi ha
alguna família que per alguna raó o altra no pot satisfer-la dins dels terminis
establerts, hauran de parlar-ne amb la direcció de l’escola.
➔ Al llarg del curs hi ha una convocatòria d’ajuda a les famílies per la compra
de llibres i material escolar. En cas necessari, parleu-ho amb la direcció de
l’escola.

AMPA

QUOTA D’AMPA
La quota anual d’AMPA és de 35 euros per família i amb aquesta quota es
dona resposta a necessitats diverses com ara part del servei despertador, una
part de les activitats extraescolars, la festa de final de curs de l’AMPA, així com
diverses col·laboracions amb l’escola com són la Marató i diferents activitats
conjuntes.
Per més informació consulteu el web: http://www.ampalesbases.cat/
SERVEI MATINERS
L’AMPA ofereix servei d’acollida matinal a partir de les 8 del matí. L’import
d’aquest servei és de 40€ mensuals, 20€ mig mes, 5€ dies esporàdics i 2.5€ la
meitat d’un dia esporàdic. En cas de qualsevol canvi en aquesta previsió, us ho
farem saber.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: D’OCTUBRE A JUNY
Les activitats extraescolars impartides a l’escola s’iniciaran el mes d’octubre i
s’acabaran a finals de maig de 2021.
El planning d’activitats previst amb els horaris i el cost i la butlleta
d’inscripció us el farem arribar al mail a inici de curs. Qui estigui interessat en
dur a terme alguna extraescolar haurà de retornar la butlleta omplerta dins les
dates que us informarem en el mateix correu. Les activitats seran impartides
per personal especialitzat, en el cas de les esportives per monitors/entrenadors
de clubs.
Per poder realitzar les activitats extraescolars i mantenir els preus que us
haurem donat, hi ha d’haver un mínim de 7 inscrits, en el cas de no tenir
aquest requisit, es podrà augmentar el preu o anular l’activitat. Totes les
activitats estaran aprovades pel Consell Escolar del Centre.

PER QUALSEVOL CONSULTA A L’AMPA: ampalesbases@gmail.com
PER QUALSEVOL INGRÉS A L’AMPA: ES41 0081 5367 0800 0114 1816

ESCOLA LES BASES

Carrer Puigmal nº16. 08242 Manresa
93 624 66 49 - escoladelesbases@gmail.com
https://agora.xtec.cat/escolalesbases

