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PRESENTACIÓ 
 
 
L’escola Miquel Martí i Pol us dóna la benvinguda al nou curs escolar 2020-2021. 
 
Aquest document és un recull d’informació de caràcter organitzatiu i de 
funcionament del centre. Us preguem que el llegiu atentament i el tingueu  
sempre a mà, us serà útil al llarg de tot el curs. 
 
Qualsevol modificació que es pugui donar al llarg del curs us serà notificada amb 
antelació. 
 

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS 
 

ESCOLA 
 

● Adreça  de l’escola: Carrer de les Roses nº 113-115. 

                                       08090 Sant Feliu de Llobregat 

● Telèfon escola:  93 632 67 21 

● E-mail escola:   a8063394@xtec.cat 

● E-mail secretaria (per enviar els justificants de pagament): 

secretariamartipol@gmail.com  

● Web escola: http://agora.xtec.cat/escolamartipolsantfeliu/   

AMPA 
 

● Mòbil AMPA: 679 714 985 

● Horari AMPA: de 16:40 a 17:30h de dilluns a divendres 

● E-mail AMPA: info@ampamartipol.net 

 

MENJADOR empresa DACOR 

● Coordinadora de menjador: Laura Moreno. 

● Mòbil: 644 47 51 18 i WhatsApp. 

● De dilluns a divendres de 9h a 10h al despatx de l’AMPA. 

● Correu electrònic: menjadormiquelmartipol@gmail.com 

 
Per qualsevol dubte que tingueu estem a la vostra disposició. 
 

BON CURS 2020-2021!!! 

mailto:a8063394@xtec.cat
mailto:secretariamartipol@gmail.com
http://agora.xtec.cat/escolamartipolsantfeliu/
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GRUPS ESTABLES 

Degut a les circumstàncies que tots coneixeu, aquest curs no podrem fer totes 
les activitats que acostumem a fer: ambients, padrins i fillols, treball pel 
col·lectiu… Les classes seran de 25 alumnes que formaran el grup estable i que 
no es relacionaran amb la resta de grups. 

MASCARETES 

El alumnes de primària, degut a la situació epidemiològica actual, hauran de dur 
posada la mascareta en tot moment. Ningú podrà accedir al centre sense tenir la 
mascareta ben posada. 

A més hauran de portar una mascareta a dins de la motxilla (posada en una 
bosseta de paper o de roba) cada dia i a l’inici de curs hauran de portar una altra 
també a dins d’una bosseta de paper o de roba per a què es quedi a l’escola per 
si cal en cas d’emergència.  

Els alumnes d'infantil no han de dur la mascareta posada però si que hauran de 
dur una a la motxilla, a dins d’una bosseta de paper o roba, per fer les sortides i 
per si fos necessari a dins de l’escola. 

Penseu que la mascareta se l’han de treure a educació física i al menjador, 
aquesta s’haurà de guardar. Us suggerim que portin una ronyonera i així tindran 
ben controlada on està la seva mascareta.  

HORARI DEL CENTRE 
 
L’horari escolar del curs 2020-2021 és el següent: 

● Matí:    de 9:00h a 12:30 h. 
● Tarda: de 15:00h a 16:30 h. 

Les famílies d’Educació Infantil podran recollir als nens/es a partir de les 16:20h. 
 

SERVEI D’ACOLLIDA 
 
El servei d’acollida funciona des del dia 14 de setembre a partir de P4 i del dia 
21 de setembre per a tots els alumnes. 
 
L’horari és el següent: 
 

- MATÍ: de 7:30 h. a les 9:00 h. Entrada dels alumnes per la rampa d’infantil. 
P3, P4 i P5 faran l’acollida a l’aula de psicomotricitat i al pati d’infantil. 
Primària entrarà per la mateixa porta, però la farà al menjador i al pati de 
primària. 

- TARDA: de 16:30h. a 17:30h. Recollida dels alumnes al pati d’infantil. 
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ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE 
 
ENTRADES 

Degut a la situació de pandèmia que estem vivint, aquest curs les entrades seran 
de 9h a 9’30h. És a dir, els alumnes podran entrar en aquest marge de mitja hora. 
Això voldrà dir que us haureu de regular per entrar a l’escola i evitar 
aglomeracions a la porta i al carrer. Us demanem que no feu el comiat del vostre 
fill/a just a la porta per evitar colapsar-la. 

Els alumnes de P3 faran l’horari d’adaptació del dia 14 al 18 de setembre 
tal i com ja ha estat informat. A partir del dia 21 de setembre podran fer l’horari 
normal i fer acollides i menjador. 

Els alumnes de P4 donada la situació excepcional i que tot just acabaven 
d’adaptar-se quan van deixar l’escola, també es poden beneficiar de l’adaptació 
de P3 i venir només al matí durant la primera setmana (qui vulgui fer-ho). 

 Entrades de P3, P4 i P5  

Entraran per la porta 1 (la que queda més a prop de Sant Just), mantenint 
distàncies. En el cas de P3 i P4 (fins a nou avís) aniran acompanyats d’un adult 
i podran accedir per la rampa al pati d’infantil. Els de P5 entraran sols des de la 
porta 1. 

 Entrades 1r i 2n  

Entraran per la porta 1 amb la mascareta ben posada, d’un en un i mantenint 
distàncies. 

 Entrades de 3r, 4t, 5è i 6è 

Entraran per la porta 2 (la que està més lluny de Sant Just que té una rampa 
d’accés al gimnàs) amb la mascareta posada i mantenint la distància. 

L’entrada al migdia serà per P3, P4, P5, 1r i 2n per la porta 1, igual que al 
matí. Els de 3r, 4t, 5è i 6è entraran per la porta 2. 

SORTIDES 

Les sortides del migdia, a les 12:30h, dels nens/es que van a dinar a casa es 
faran de la següent manera: 

 P3, P4, P5 sortiran com sempre per la rampa del pati d'infantil. Haureu 
d'esperar-los a baix i mantenint distància. 1r i 2n sortiran per la porta 1, 
com sempre. 

 3r, 4t 5è i 6è: sortiran per la porta 2 i els haureu d’esperar al carrer. 
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Les sortides a la tarda 

 P3 i P4: un sol adult per infant podrà entrar per la rampa del pati d’infantil 
i recollir l’infant a la porta de la classe. S’haurà d’entrar amb mascareta 
ben posada i guardar les distàncies de seguretat. Personal del centre 
regularà el pas per la rampa. 

 P5: podrà entrar un familiar per alumne amb la mascareta ben posada i 
guardant les distàncies i recollir l’infant davant de la biblioteca de l’escola 
sense sobrepassar la línia discontínua de color blau. Això vol dir que 
aquest curs les famílies de P5 no entraran fins a les aules per recollir els 
nens/es. 

Atenció: les famílies que tingueu nens/es a infantil i 1r o 2n els haureu de 
recollir plegats a la pista del pati de primària (us expliquem com a les 
sortides de 1r i 2n) 

 1r i 2n: podrà entrar un familiar per alumne amb la mascareta ben posada 
i guardant les distàncies per la porta 2 fins a la pista del pati de primària. 
Hi haurà un espai delimitat per a cada curs i la mestra anirà cridant els 
alumnes d’un en un per tal que puguin marxar. No pot marxar cap nen/a 
que la mestra no hagi avisat prèviament. 

 3r, 4t, 5è i 6è: el primer dia rebreu el full d’autorització per marxar sols. La 
primera setmana ja la vau autoritzar el curs passat. Si hi ha canvis, aviseu 
a la tutora amb un e-mail abans de dilluns. Els que marxen sols sortiran 
per la rampa i, si l’ajuntament ens obre la porta que dona accés al pati, 
sortiran directament al parc del costat de la rampa. Si no tenim oberta la 
porta, sortiran per la rampa. 

La rampa tindrà dos carrils, un de pujada i un de baixada. Us preguem que 
respecteu el sentit de les fletxes. 

Els que no estan autoritzats a marxar sols, hauran d’estar a la pista i la família 
els haurà de recollir a la zona indicada. 

  

Pel bon funcionament de les entrades i de les sortides us demanem que 
col·laboreu amb les normes del centre. 
 

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 

Horari d’atenció del tutor/a: 
 

 Les entrevistes les podran demanar els/les mestres o bé les famílies a       
través de l’agenda escolar. Considerem que és molt important 

l’assistència del pare i de la mare tant en les entrevistes com en les 
reunions de classe. 

 L’horari d’entrevistes amb el tutor/a serà els dimecres de 12:30h a 
13:30h, a concretar prèviament amb el/la mestra tutor/a. Per qüestions 
organitzatives és important respectar al màxim aquests horaris. 
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 Només es faran entrevistes amb pare, mare o tutor/a legal. 

 Donada la situació actual, aquestes entrevistes seran virtuals.  
 
 Horari d’atenció Direcció: 
 

 Dilluns  9:00h a 10:00h  

 Divendres 15:45h a 16:30h 

Cal demanar cita prèvia per telèfon o e-mail (a8063394@xtec.cat ). En la mesura 
del possible seran reunions virtuals. 
 

Horari d’atenció Secretaria 
 

Aquest curs, degut a la pandèmia, es veu alterada aquesta atenció. Així doncs, 
per venir a fer pagaments en efectiu caldrà demanar cita prèvia per e-mail 
(secretariamartipol@gmail.com) o per telèfon. 
 

CALENDARI ESCOLAR CURS 2019-2020 
 

 14 de setembre 2020: Inici del curs escolar. 

 22 de juny 2021: Finalització del curs escolar. 
 

VACANCES 
 

 NADAL: 22 de desembre 2020 al 7 de gener 2021 (ambdós inclosos). 

 SETMANA SANTA: del 27 de març al 5 d’abril del 2021 (ambdós 
inclosos). 

 
 DIES FESTIUS 
 

 30 octubre 2020 (Festa local). 

 7 desembre 2020 (Festa de lliure disposició). 

 15 febrer 2021 (Festa de lliure disposició). 

 21 maig 2021  (Festa de lliure disposició). 

 24 maig del 2021 (Festa local). 
 

JORNADA INTENSIVA (9:00 a 13:00 h): 
 

 21 de desembre 2020. 

 7 de juny fins 22 de juny 2021. 
 

 

MATERIAL ESCOLAR 
 
El material es compra conjuntament per tot l’alumnat. La quota per aquest curs 
2020-2021 aprovada pel Consell Escolar és de 75€ pels cursos de P4 a 5è (per 
fer el retorn de la part del material que no es va fer servir el curs passat) i 
de 95€ pels alumnes nous a l’escola. 
 

mailto:a8063394@xtec.cat
mailto:secretariamartpol@gmail.com


7 

 

Aquesta quantitat s'abonarà o per caixer o per transferència bancaria en dos 
terminis: el primer s’ha fet al mes de juliol i el segon es farà a l’octubre. Rebreu 
la informació en el moment de fer-ho. 
 

PISCINA 
 

Els alumnes de 1r i 2n faran una sessió setmanal de piscina al Complex Municipal 
de Sant Feliu. Aquesta activitat està subvencionada per l’Ajuntament i només cal 
pagar els monitors necessaris per complir la ràtio. Aniran i tornaran caminant.  
 
El pagament dels acompanyants s’efectuarà el mes de gener per transferència 
o per caixer. Rebreu la informació quan arribi el moment. 
 

SORTIDES I COLÒNIES 
 
Degut a la situació actual de pandèmia, durant el primer trimestre no es faran ni 
sortides ni colònies. Sí que tenim previstes pel segon i tercer trimestre 
susceptibles d’ésser canviades o anul·lades en funció de com avanci la 
pandèmia. 
 

Les tutores us facilitaran la programació de totes les sortides i activitats 
planificades per a cada nivell. El pagament de la quota de les sortides es farà 
durant el mes de novembre i el de les colònies es farà en dos terminis, un 
primer pagament al desembre i un segon pagament al febrer. Aquests 
pagaments es faran per transferència o per caixer. Us arribarà la informació quan 
s’hagi de fer. 
 
Si alguna família té algun problema econòmic que dificulti l’assistència del seu 
fill/a a les sortides o colònies, passeu per la Direcció del centre per tal de trobar 
la solució que permeti la seva participació. 
 
Com sempre marxaran de colònies P5, 2n, 4t i 6è. A les reunions de classe ja se 
us informarà. 
 

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE UN COP FEU CADA PAGAMENT ENVIEU VIA  E-
MAIL EL REBUT DE PAGAMENT ON CONSTI EL NOM DE L’ALUMNE/A I LA 
SEVA CLASSE. E-MAIL: secretariamartipol@gmail.com 
 

FESTES I CELEBRACIONS 
 
Aquest curs no podrem fer celebracions que impliquin reunions de més d’un grup 
classe. És per això que les festes es faran de manera interna sense barrejar 
grups classe estables. Això també comporta que no podrem compartir estones 
amb les famílies. 



8 

 

EQUIP DOCENT DE L’ESCOLA 
 

TUTORIES 
 

CICLE INFANTIL 
 
● P3A: Maria Murillo 
● P3B: Eli Guerrero 
● P4A: Susi Cecilia 
● P4B: Dolors Obiols  
● P5A: Anna Tarrés  
● P5B: Elvira Fernández 
 

CICLE INICIAL 
 
● 1rA:  Àngels Pizarro 
● 1rB:  Raquel Gil 
● 2nA: Mª José Martín 
● 2nB: Lola Fuentes 

 
 CICLE MITJÀ 
 
● 3rA: Eva López 
● 3rB: Mercè Plaza 
● 4tA: Mireia Farré 
● 4tB: Sandra García 
 

CICLE SUPERIOR 
 
● 5èA: Maria Dominguez 
● 5èB: Pilar Baz 
● 6èA: Pilar Sánchez 
● 6èB: Yolanda Navarro 
 

 
ESPECIALISTES 
 
● Biblioteca: Núria Bello. 
● E. Física: Óscar González. 
● Música: Elvira Puigvert. 
● Anglès: Emma Torrallardona , Maika De La Cruz, Jandro Valero. 
● Reforç: Alba Villanueva 
● E. Especial: Cristina Hernández i Ana Argudo. 
● Religió: Daniel Cobo. 
● Aula d’acollida: Lara Aluja 
 

EQUIP DIRECTIU 
 
● Direcció: Alícia Martín 
● Cap d’estudis: Marta Dapena 
● Secretaria: Sara Esteve 
 
Amb el professorat també intervenen al centre: 
 
● Tècnica d’ Educació Infantil: Silvia Garcia   
● Vetlladores: Esther Ribas i Yolanda Luque 
● Auxiliar de manteniment: Jordi Garrote  
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AVALUACIONS 
 
A Educació Infantil es lliuraran dos informes al llarg del curs: 
 

1r. INFORME  desembre de 2020   

2n. INFORME  juny de 2021 

 

A Educació Primària es lliuraran tres informes al llarg del curs i un quart informe 
a final de curs per l’avaluació de competències. 

 1r. INFORME desembre de 2020 

2n. INFORME  març de  2021 

3r. INFORME  juny de 2021 

 


