
B E N V O L G U D E S  F A M Í L I E S

DOSSIER INFORMATIU CURS 2020/2021
ESCOLA PACO CANDEL

INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Com cada curs, volem agraïr-
vos la confiança dipositada en el nostre projecte educatiu. 

Volem crèixer com a comunitat, on tothom tingui el seu lloc i
 tots plegats lluitant pel respecte, l'esperit crític, la cultura

 de la no violència i la reivindicació dels drets bàsics de tots
 els infants.

Ja sabeu que el nostre projecte es vertebra entorn uns pilars 
bàsics com ara- 

Els ambients d'aprenentatge
- El treball per projectes

- El treball de les emocions
- El gust per la lectura

 - Els diferents  treball per projectes
que s'articulen entorn a la vida escolar: integració

 de les llengües, 
el treball científic, l'experimentació, la inclusió d'eines digitals

la coeducació i
                               El gust per aprendre fent...
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HORARI ESCOLAR
DE 9 A 12.30 I DE 15 A 16.30

HORES

CALENDARI ESCOLAR
INICI DE LES CLASSES: 14/09

ACABAMENT CLASSES: 22/06

FESTIUS;

24 de setembre: La Mercè

12 d'octubre: El Pilar

07 desembre: Festa lliure disposició*

NADAL: DEL 22  AL 7 GENER

15 de febrer: Lliure disposició*

SETMANA SANTA: 27 al 5 d'abril

24 de maig 2021: Segona Pasqua

21 de maig 2021; Festa lliure

disposició*

Les festes de lliure disposició han

estat aprovades  pel Consell Escolar

Activitats extraescolars-AFA
De dilluns a divendres 

Consulteu les diferents activitats que

s'ofereixen

Servei d'acollida - AFA
De 8 a 9 hores



.

Actuacions previstes per a una bona adaptació Alumnes de P3 i P4
Dilluns 14 setembre: Rebuda d’alumnes al centre. Aquest dia, i en diferents franges horàries,
nens/nenes, mestres i 1 membre de la família ens trobarem a l’escola a partir de les  10:00 del
matí per compartir l’estona de l’esmorzar i fer una primera presa de contacte amb els espais de
l’escola. Cada famíliar destinarà l’estona que cregui convenient per fer una petita estada a l’escola
amb el seu fill o filla (entre les 10:00 i les 13:00 hores). 
Dimarts 15 setembre 
GRUP A1: De 9:30 a 10:45   GRUP A2  11 a 12.15
GRUP B1:  De 9:30 a 10:45   GRUP B2  11 a 12.15
Dimecres 16 i dijous 17
GRUP A1: De 9:30 a 10:45   GRUP A2  11 a 12.15
GRUP B1:  De 9:30 a 10:45   GRUP B2  11 a 12.15
Divendres 18 de setembre Serà el dia que els nens i nenes vindran tot el matí: 
El servei de menjador començarà pels alumnes de 3 anys el 21 de setembre.*

P E R Í O D E  D ' A D A P T A C I Ó  D E L S  N E N S  I
N E N E S  D E  3  A N Y S

BENVINGUDA A LES FAMÍLIES D'INFANTIL 3 ANYS

L’entrada a l’escola dels infants de 3 anys, significa un canvi per a tots els membres de la unitat familiar i
 sovint es genera un espai d’incertesa i inseguretat. Els nens i les nenes tenen per davant tota una
 incògnita per descobrir: espais nous, companys nous i persones adultes desconegudes. Com a escola, 
entenem que hem de fer una tasca d’acolliment de l’alumnat i de les seves famílies, que faciliti
 l’adaptació a aquest nou entorn i a les noves dinàmiques que es generen. Amb aquesta finalitat hem 
preparat un pla d’adaptació. El nostre objectiu és oferir unes condicions que afavoreixin un marc de 
seguretat i una vivència, el més positiva possible, de la incorporació dels infants a l’escola..En definitiva, 
es tracta de transmetre als vostres fills i filles confiança cap a l’escola
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P E R Í O D E  D ' A D A P T A C I Ó  D E L S  N E N S  I  N E N E S  D E  4  A N Y S
La situació viscuda el curs passat amb la interrupció de la vida escolar degut a la pandèmia, va
interrompre el procés adaptatiu dels nens i nenes que ara faran P4. El Departament ha establert la
possibilitat de realitzar una entrada progressiva dels alumnes  en petits grups per restablir lligams,
retrobar amics i crear complicitats novament.
Aquesta entrada progressiva es farà de la mateixa manera que a P3



Motxilla. Ha de ser sense rodes. No molt gran, que hi pugui cabre 
un llençol, un got, l’esmorzar i la bata. Es portarà cada dia.

Pitet. Pels alumnes que fan ús del menjador escolar. Ha de tenir 
goma i el nom gran escrit en majúscules. Es portarà i es retornarà cada dia c
Llençol (nens i nenes que fan ús del servei de menjador) Ha de mesurar
 1,20 x 65 cm aproximadament i tenir una goma cosida (20 x 20 cm). Es 
portarà net cada dilluns, ha d’anar marcat amb el nom i cognom.

Bossa de roba amb dos mudes completes: Jersei, samarreta, 
pantalons, calces/calçotets i mitjons, tot marcat amb el nom. Es portarà el 
dia 15 de setembre i es revisarà al canvi d’estació. Afegiu també a la bossa
uns mitjons antilliscants.
 
Mocadors de paper: Dues capses grans de mocadors de paper. 
Rotlle gran paper secamans: 2 rotlles

Àlbum de fotos,  mida petita (21 x 15 cm) que contingui imatges de la vida 
de l’infant i la seva família. 
Marc de fotos. Portar un marc de fotos (senzill, que pesi poc) amb una foto
de l’infant i la família més propera. Aquest marc es penjarà a l’entrada de
l’escola i es canviarà amb el canvi de curs. 
Esmorzar. Com a norma general, a l’escola s’haurà de dur un 
esmorzar saludable consistent en: cereals, fruita tallada, fruits secs o iogur  
(només cal portar una d’aquestes coses).- Es pot portar
dins d’una carmanyola en una bosseta de roba on també hi
portaran un tovalló i cullereta, si s’escau.
No es pot portar: Sucs, , galetes, actimel, pastisseria industrial, 
snacks diversos.
Roba còmoda. Per al dia a dia és aconsellable portar roba còmoda i sabates 
amb velcro. Evitar cinturons, botons, petos, tirants...Bata i 
xandall 
CAL QUE TOT EL QUE ELS NENS I NENES PORTIN A L’ESCOLA 
(ABRICS, JAQUETES, GUANTS, BUFANDES, BATA, XANDALL...) 
ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM I PRIMER COGNOM
. 

DURANT ELS MESOS DE CALOR ÉS CONVENIENT PORTAR GORRA I CREMA POSADA DES
 DE CASA -

RECORDEU QUE AMB LA NOVA NORMATIVA RESPECTE ALS DRETS D'IMATGES NO ES 
PODEN FER NI DIFONDRE IMATGES DELS ALUMNES.

FACILITAR L'AUTONOMIA DELS NENS I NENES: ROBA CÒMODE I AMB GOMES.SI SOU 
USUARIS DE COMPTES DE WHATSAPP,  SIGUEU MOLT

RESPECTUOSOS AMB ELS COMENTARIS I RESPECTEU EL DRET A LA PRIVACITAT
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Què cal portar a l'escola?



No cal dir que aquelles famílies que realitzen pagaments fraccionats al llarg de curs podran continuar
fent-los sense problemes (només, com sempre, adreçar-se a la Direcció).
Cal que tingueu en compte que cal ser molt rigorosos amb els terminis de pagament ja que en cas de
devolució de rebut, les despeses originades aniran al vostre càrrec.

SALUT -  HI HA UN ANNEX ESPECIAL COVID19

Quan un nen o nena està malalt (conjuntivitis, diarrees, varicel·la, febre, malalties contagioses...)
convé que descansi i es recuperi en un ambient tranquil i adequat i que no vingui a l’escola, per tal
de guarir-se el més aviat possible i molt important, evitar el contagi als altres companys. És
important que sempre que l’infant s’hagi d’absentar de l’escola ho comuniqueu.

En cas de detectar polls, també és convenient que el nen/a romangui a casa fins haver acabat el
tractament. D’aquesta manera evitarem el contagi massiu. Quan els infants hagin de prendre
medicaments, heu d’intentar que les preses (sobretot antibiòtics, mucolítics...) no coincideixin,
sempre que sigui possible, dins l’horari escolar. Si això fos impossible, heu de comentar-lo amb la
tutora, i aportar la recepta del pediatra. El medicament ha d’anar marcat amb el nom, la dosi i
l’horari i, l’haureu de donar directament a la mestra.

Quan un infant es posi malalt a l’escola, es comunicarà immediatament a la família perquè el passi
a buscar. Per aquesta raó és molt important que actualitzeu les vostres dades, sobretot els números
de telèfon on podem localitzar-vos en cas de necessitat.

Igualment, en cas d’accident, us avisarem primer a vosaltres i només en cas de no poder localitzar-
vos, els durem nosaltres a un centre mèdic.

Per altra banda, és molt important tenir constància de les al.lèrgies i/o intoleràncies que tinguin els
vostres fills i filles.
Us preguem de mantenir actualitzat el full de salut i que aviseu a Direcció, Tutor/a i coordinador del
menjador
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Quotes curs 2020/2021



TAL I COM PREVEU LA NORMATIVA, LA PRESENCIALITAT A
L'ESCOLA SERÀ MÍNIMA. TOTES LES REUNIONS ES FARAN
TELEMÀTICAMENT.
Reunió de principi de curs
Entre el  25 de setembre al 10 d'octubre es programaran les

diferents reunions de començament de curs pels alumnes de P3,

P4, P5, 1er, 2n, 3er, 4rt, 5è i 6è de Primària. En començar el curs

us direm l’hora de la convocatòria.

Entrevistes personals
Les entrevistes personals les poden demanar tant les tutores

com les famílies. Les peticions es faran per escrit mitjançant

una nota o parlant directament amb la tutora.S’ha de garantir,

com a mínim, una entrevista individual al principi de

l’escolaritat i, una altra, al llarg del curs.

A P3 es convoca una entrevista inicial entre el 3 i 15 de
setembre (rebreu convocatòria via mail) icada tutora convocarà

com a mínim, una vegada a cada família durant el curs.

Participació de les famílies
L’escola ha de ser un espai per a totes les persones implicades

en l’educació dels infants, on tothom pugui aportar alguna cosa

i gaudir-ne.Com ja sabeu, podeu participar en les comissions

mixtes que s’han constituït des de l’AFA. 

SERÀ INDISPENSABLE PER A TOTES LES FAMÍLIES
DESCARREGAR-SE L'APP DE L'ESCOLA.

SORTIDES I ACTIVITATS DE CENTRE

Al llarg del curs farem sortides fora i dins de l’escola per
ampliar l’aprenentatge d’altres entorns i amb altres recursos.

Aquestes sortides les considerem tan importants com
qualsevol de les activitats que es realitzen a l’escola i per tant,
entenem que tots els infants han d’assistir-hi.L’autorització de
sortides és única per a tot el curs.Per altra banda, ja sabeu que
l'escola organitza colònies escolars cada final de cicle: a P5, a

2n, a 4rt i a 6è de Primària.
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Comunicació
amb les
famílies

INFORMES
 ESCOLARS Es lliuraran dos informes escolars mitjançant l'app de

l'escola  (al gener i al juny) pels alumnes d'educació Infantil
A Educació Primària es lliurarà tres informes escolars, 

coincidint amb els finals de trimestre.



FUNCIONAMENT ESPECÍFIC DEL CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL.
Pel bon funcionament de l'escola us demanem que tingueu presents les següents recomanacions

1. Els nens i nenes han de portar el seu esmorzar i un tovalló dins d'una bosseta de roba marcada amb

el seu nom

2. Han de tenir una bata escolar, amb una veta d'aproximadament 10 cms i amb el seu nom marcat.

3. S'ha de portar un got de plàstic marcat amb el  nom.

4. Els nens i nenes han de portar roba còmode, amb gomes a la cintura (sense cremalleres ni botons)

sobretot a Infantil 3 anys. També es recomanable portar bambes amb velcro.

6. Tota la roba que els nens i nenes portin a l'escola i que s'han de posar i treure ha d'anar marcada

amb el nom 

6. S'haurà de disposar de dos mudes de recanvi a l'escola, també marcada amb el seu nom.

7. Els nens i nenes han de disposar de dos parells de mitjons antilliscants: un per la sala de psico i un

altre per estar a la classe, ja que prescindirem de les sabates.

7 En cas  de recollida d’una altra persona de les habituals haureu d’avisar al centre  inclús en aquells

casos que hagueu autoritzat (mares de companys, ....)

FUNCIONAMENT ESPECÍFIC DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
1. Els nens i nenes de Cicle Inicial (1er i 2n) han de portar una bata a l'escola, marcada amb el seu nom.

2. Tots els cicles de Primària contempla, aquest curs vinent,  el material de classe com d'ús personal. Els

nens i nenes no han de portar res de casa (llapis, colors, …). Tot aquest material el facilitarà l'escola.

3. Totes les comunicacions entre família i escola es faran mitjançant l'agenda escolar i via app de

l’escola (recordatoris, avisos, etc)

4. L'equipament d'Educació Física i el material que necessiten els nens/es  també serà especificat per la

mestra/el mestre corresponent.

5. És molt convenient que cada dia feu una ullada a l'agenda dels vostres fills/es per controlar les

tasques i per comprovar si hi ha algun tipus de comunicació. Tanmateix els butlletins trimestrals

contenen informació rellevant que us pot ser d'utilitat i us encoratgem a fer un ús habitual a la pàgina

web i als diferents blocs de l'escola.

6. En cas de recollida d’una altra persona de les habituals ho heu de notificar per agenda. Inclús

aquelles que tingueu autoritzades ( mares de companys...) EN CAP CAS NO S’ENTREGARÀ A CAP NEN

SENSE LA CONFORMITAT DE LA FAMÍLIA PER ESCRIT.

7. Els alumnes de 5è i 6è de Primària sortiran sols fins a la porta de sortida ubicada al pati. Es necessita

una autorització especial en el cas que hagin de sortir sols de l’escola.

8- Tots els alumnes hauran de portar un parell de mitjons de caminar ( antilliscants )per estar a classe

ATENCIÓ: s'està elaborant un document específic COVID19 amb instruccions precises de

com es realitzaran les entrades i sortides

Normes de convivència
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MATERIAL ESCOLAR

Els alumnes disposen del material escolar necessari per al correcte
desenvolupament de les seves activitats escolars. Els alumnes de Primària ja

disposen d'una carpeta de cap de setmana que hauran de portar el dilluns al matí.
En el cas de Psicomotricitat (Ed. Infantil) i l'Educació Física (Primària)  és

imprescindible que vinguin amb el calçat i la roba adequades: xandall i calçat
esportiu.

SÍ HAN DE PORTAR
Mocadors de paper: Dues capses grans de mocadors de paper.

2  Rotlle gran paper secamans

assistència
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Els alumnes tenen l'obligació d'assistir a classe i a totes les activitats
programades dins l'horari lectiu. Cada tutor controlarà diàriament

l'assistència. Si per alguna causa l'alumne no pot assistir, ha d'avisar
via telèfon, mail o per escrit a l'escola.

Les faltes d'assistència sense justificar seran valorades per la Direcció
i per la Comissió Social del centre i lliurades a Inspecció educativa, tal

com marca la normativa.

CONSELLS I RECOMANACIONS: RECORDATORI

1. Mantenir actualitzats tots els telèfons (fixos i mòbils). En cas de canvi, avisar a la secretaria del centre.
2. Procureu mantenir actualitzada la documentació dels vostres fills/es: carnet de vacunacions, adreces, …

3. Consultar les agendes dels vostres fills i filles.
4. Col•laborar amb els mestres en l'educació dels nens i nenes.

5. Assistir a les reunions de curs, a les entrevistes individuals. És molt important per fer el seguiment
escolars dels vostres fills i filles.

6. Per a qualsevol consulta, gestió o resolució de conflictes, adreceu-vos al tutor/a del nen/a o a la
Direcció del centre.

7. Compliu la normativa de l'escola en quan a les entrades i sortides.
8. Per les absències de llarga durada de l'alumne, haureu de passar per la Direcció del centre i signar

l'imprès a tal efecte.
9. Recordeu que els alumnes no han de portar telèfons mòbils, rellotges-gravadors ni objectes de valor en

el seu dia a dia a l'escola.
10. Hi ha una normativa molt estricta en quant a la difusió i enregistrament d'imatges dels alumnes. L'escola

és la dipositària de les vostres autoritzacions i responsable de respectar el dret a la intimitat de les
famílies. Us preguem, doncs, responsabilitat en aquest tema.

11. Les famílies s'organizen en grups de wassaps, els quals són administrats pel delegat/delegada de cada
classe. Aquest mitjà de comunicació ha der ser única i exclusivament per temes que afectin al

funcionament del curs (recordatori de sortides, demanda de materials, crida de voluntaris... Els dubtes i
inquietuds particulars de cada família s'han de tractar amb el tutor/a en primer lloc i si cal, amb la

Direcció del centre.
12. Els dies de pluja ja sabeu que les entrades i sortides són especialment complicades.Us demanem

paciència en aquests casos ja que ens hem d'assegurar que el lliurament de l'alumne es faci
adequadament.

13. En cas que alguna família es trobi que no pot arribar a l'hora per recollir els seu fill/a, us preguem
aviseu per telèfon. En el cas que el retard sigui superior a 10 minuts, passarem el nen/a a l'acollida de

tarda.



ESCOLA SOSTENIBLE. COMISSIÓ VERDA
Esmorzars
Us fem una reflexió: Els infants no poden sortir de casa sense haver

menjat alguna cosa. Malgrat això dedicarem un temps a mig matí a

esmorzar. Treballarem col�lectivament els hàbits durant aquesta estona:

menjar asseguts, mastegar, higiene, converses al voltant de l’alimentació.

Insistim en que l’esmorzar més recomanable és: fruita tallada, cereals o

fruits secs (en una carmanyola) ,  iogurt natural o bé un petit entrepà.

Només s’ha de portar una d’aquestes coses i cal que valoreu la quantitat

que el vostre fill/a acostuma a menjar.

Reciclatge
Per contribuir a la millora i sostenibilitat del medi ambient, aquest curs

impulsem una sèrie de mesures, pels alumnes i famílies, per minimitzar

l'impacte en deixalles i brossa en general.

No embolicar els entrepans amb paper d'alumni.

Potenciar els elements naturals i  facilment reciclables

Estalvi de paper i cartrons

PROJECTE D'EDUCACIÓ EMOCIONAL
L'Ajuntament de l'Hospitalet es fa càrrec de l'implementació del Projecte

d'educació emocional que porta a terme el grup SEER

Com ja sabeu, aquest projecte abasta a alumnes, famílies i personal docent

i educatiu-
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Projectes
transversals

a l'escola

Projecte
tàndem L'H 

PROJECTE D'ART
Cada any es programa una setmana dedicada a l'Art, en la qual es pot treballar un artista,
un estil, una disciplina...



De 12.30  a 15  hores i a partir de l'inici de curs escolar, l ’escola disposa de servei de menjador,

on els monitors tenen cura dels infants durant el temps de migdia, per dinar, descansar i jugar.

Durant aquesta estona, els nens i nenes d'Infantil 3 anys podran fer la migdiada.

Els avisos referents a l’alimentació els heu de fer arribar anticipadament a través del

coordinador de menjador  (dietes astringents, intoleràncies, dietes especials...).També   en cas

de necessitat d'utilitzar el  servei  haureu de  trucar  a primera hora del matí                                             

El preu del servei de menjador queda establert en 6.60 per als usuaris habituals i 6.80 € els

esporàdics.

Els nens i nenes que hagin de fer ús esporàdic del menjador hauran d’avisar mínim el dia

anterior, ja que el menjar es demana sempre amb un dia d’antelació.

Els nens i nenes que facin un ús continuat d’aquest servei, caldrà que avisin amb anticipació

quan hagin d’absentar-se. En cas de malaltia sobtada, el primer dia d’absència no es podrà

retornar (els successius es retornaran sempre que s’hagi avisat) ja que el menjar es demana amb

anticipació d’un dia. Recordem que les compensacions de les absències es faran en finalitzar

cada trimestre i que la compensació s’efectua únicament del preu del menjar i no de la part que

correspon al monitoratge.

El coordinador del menjador és l'encarregat d'atendre a les famílies cada matí de 9 a 9.30

aproximadament.

Al mes de setembre es programarà una reunió informativa  del servei.                                                        

Menjador escolar
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CONTACTES

932635810
carrer

Aprestadora,125
08902

epacocandel@gmail.com https://agora.xtec.cat/
escolapacocandel/


