DOSSIER INFORMATIU
ESCOLA SAAVEDRA

BENVINGUTS A LA NOSTRA ESCOLA
Reunió de pares i mares el divendres 4 de setembre a les 10:00h
A finals d’agost us enviarem l’enllaç perquè us pugeu unir a la
reunió per videoconferència
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BENVINGUDA
Benvolgudes famílies:
volem donar-vos la benvinguda, molt especialment a les famílies que us
incorporeu de nou a l’escola. Us agraïm la confiança dipositada en el
Projecte Educatiu i les persones que el faran realitat, tenint en compte
l’excepcionalitat que suposarà la convivència amb la pandèmia del COVID
19.
Enguany som una comunitat educativa amb 220 alumnes i uns 24
treballadors /es comptant mestres, consergeria, cuina, monitoratge i personal
d’administració i serveis.
Seguim treballant en la concreció de l’aplicació del currículum, tot dissenyant activitats competencials que preparin
els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.
Continuem formant-nos en l’avaluació de caire competencial, que permeti als alumnes i als mestres identificar les
dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les.
Estem ja en el 3r curs del Projecte Magnet (aliança amb L’ETSE - l’URV) que ens dona suport en la línia de treball
basat en la robòtica i les noves tecnologies.
Persistim en la creença que, amb aquest compromís individual de cada un de nosaltres amb l’educació, aconseguirem
l’èxit col·lectiu.
Per tot això continuem amb l’aplicació de la metodologia del treball per projectes; anem diversificant el tipus
d’agrupament dels alumnes; vetllem per la cura de l’entorn i els materials d’aprenentatge; desitgem la implicació de
les famílies en les comissions, les Jornada de millora de patis, el Projecte de Famílies a l’escola…
Aquest any el canvi més significatiu serà la distribució dels grups de treball i de les entrades i sortides del centre, que
obligats pels consell que estem rebent dels departaments d’educació i salut haurem de vetllar pel compliments
exhaustiu de totes les normes sanitàries , d’higiene i de convivència.
Us donem la benvinguda i us desitgem un molt bon curs!
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LA NOSTRA ESCOLA
L’Escola Saavedra és un centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
El seu emplaçament és a la part Alta de Tarragona, just al costat de les Muralles.
Disposem d’unes instal·lacions modernes i adaptades als reptes i exigències d’una escola del segle XXI.
Treballem valors d’una societat actual, catalana i sota el marc democràtic vetllant pels trets identitaris del
nostre país: llibertat, tolerància, respecte, solidaritat i diversitat.
Defensem una educació integral dels nostres nens i nenes en tot el camp competencial: intel·lectual, social,
afectiu, emocional, cognitiu...
Respectem i valorem la diversitat de les famílies que enriqueixen l’educació dels nostres alumnes com a
membres integrants d’una societat cada vegada més global.
Compaginem pràctiques educatives innovadores amb una aposta en ferm per l’ús de les tecnologies de la
informació.
INSTAL·LACIONS

ACTIVITATS
AC. COMPLEMENTÀRIES
● Pla d’immersió
● Edifici amb instal·lacions
● Sortides culturals per la ciutat:
lingüística PIL
àmplies i lluminoses.
o Caixafòrum
● Tres zones d’esbarjo: una
● Pla d’impuls a la lectura
o Imaginaures
per E. Infantil i les altres dues
ILEC i Ara escric
repartides entre els tres Cicles
o Activitats IMET (Pla
● Anglès projectes
de Primària.
d’entorn, Ed. Viària,
Erasmus.plus AICLE
● Aula de Psicomotricitat per
SPV...)
Infantil.
● Biblioteques .EDU
o Activitats del CdA
● Gimnàs i pistes esportives
● Projecte de l’hort
amb vestidors i dutxes.
o Pla Català de l’esport
Ecològic
● Aula d’Anglès.
o Celebració de festes
● Treball d’ambients
● Aula d’Acollida per a nens/es
populars .
● Tallers de llengua oral i
nouvinguts
o Sortides fora de la
escrita
● Aula d’informàtica
ciutat de ½ o 1 dia.
● Biblioteca
● Tallers de matemàtiques
Segons el que disposem
experimentals
● Menjador amb cuina pròpia
en la programació
● Aules de desdoblament
● Tallers intercicles i
anual.
● Serveis externs:
internivells
assessorament
● Taller de robòtica
psicopedagògic i assistent
Social.
● Naturalització de patis
● 3 aules d’ infantil
● Patis actius i inclusius
● Ca la Joguina
● Projecte Inspira (URV
● 6 aules de primària
+UDeusto)
● Som “escola Magnet”
(aquestes activitats es poden veure modificades per la situació sanitària)
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TRETS QUE ENS IDENTIFIQUEN
Escola participativa
El diàleg i la participació són fonamentals en el funcionament de l’escola. La tasca educativa es fonamenta
en la interrelació entre les persones, en el respecte mutu, l'intercanvi de parers, la reflexió, la col·laboració i
la solidaritat.
Escola plural.
Laica i respectuosa amb la manera de pensar i de fer de cada família pel que fa a la religió, la ideologia, la
tendència sindical o política.... Tothom hi té cabuda, sense discriminació per raó de gènere, ètnia, creences...
La diferència i la diversitat són sinònims d'enriquiment mutu. L'escola ha d'ajudar a cadascú a ser el què és i
el què vol ser.
Escola arrelada a la realitat personal
Que ajuda a cada persona a conèixer i a desenvolupar les pròpies capacitats, la creativitat, el sentit crític i
també el sentit de la responsabilitat social, siguin quines siguin les circumstàncies personals de cadascú.
Escola oberta a l’entorn
Relacionada amb el barri, que parteix de la realitat social concreta que viuen els nens i les nenes. Que ajuda
a conèixer, estimar i respectar l'entorn pròxim, com a camí per conèixer, estimar i respectar l'entorn més
allunyat.
Escola coeducativa
Una manera de fer que dóna l'oportunitat de desenvolupar al màxim les pròpies capacitats, fugint dels
estereotips de gènere.
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LA NOSTRA METODOLOGIA
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ESCOLA SAAVEDRA
Via de l’imperi Romà, 1
43003 Tarragona

Telèfon: 977 23 76 19
Tf. Mòbil 635394681

e – mail : e3009369@xtec.cat
@escolasaavedra
https://agora.xtec.cat/escolasaavedra
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QUI FORMEM L’EQUIP
L’equip docent de l’escola Saavedra el formem un grup de 17 mestres amb diferents especialitats que som
els/les responsables de l’acollida i l’educació dels vostres fills/es.
⮚ L’equip Directiu:
o Directora : Leonor Franch
o Cap d’Estudis: Rosa Mª Fonollosa
o Secretària : Mª Francesca Bartolomé
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

3 tutors/es a Ed. Infantil
1 TEEI (tècnica especialista d’educació infantil)
1 Mestra suport Ed. Infantil
Especialistes d’Educació Especial, Música, Anglès (a partir de p4) i Ed. Física.
6 tutors/es Ed. Primària
1 tutora Aula d’Acollida
Mestres de suport i diversitat
Mestra/e de religió (primària)

Altres:
⮚ Personal de Serveis educatius externs: psicopedagoga, assessora LIC, assistenta social del
Departament, Logopeda, professora de teatre i assessora de plàstica de l’Ajuntament.
⮚ Personal no docent:
o 1 Conserge
o Auxiliar administrativa,
o Equip de cuina i monitores de menjador
⮚ Personal de neteja (Contractat per l’Ajuntament)
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HORARIS
Hi pot haver canvis segons indicacions sanitàries

Nivell
P3
P4
P5

Accés
Porta principal
Porta principal
Porta principal

Horari matí
9:30h -13:00h
9:15 h – 12:45h
9:00 h – 12:30h.

Dinar + dormir
13:00h - 15:30h
12:45h. -15:15h
12:30h – 15:00h

Horari tarda
15:30h - 17:00h
15:15h - 16:45h
15:00h – 16:30 h

Aquest curs s’ha de ser molt escrupolós en el compliment dels horaris per tal d’evitar acumulacions
de personal a la porta de l’escola.
Mesures excepcionals per l’inici de curs de P3:
Per tal de poder fer l’acollida dels nens/es de P3 més individualitzada, els rebrem en tres torns:
⮚ El dia 14 de setembre
Començaran els nens que el seus cognoms estiguin compresos entre: Algar a Breilfeld
⮚ El dia 15 de setembre
Començaran els nens que el seus cognoms estiguin compresos entre: Camacho a Moya
⮚ El dia 16 de setembre
Començaran els nens que el seus cognoms estiguin compresos entre: Olivares a Ventura

Acollida Matinal:
Hi haurà servei d’acollida

de 8:00 a 9:30
Preu:
• 30min. 8 €/mes
• 60 min. 15 €/mes
• 90 min . 18 €/mes
• Esporàdics 2€/dia

Extraescolars

L’AMPA organitzarà activitats segons moment de la
pandèmia.
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MARC CURRICULAR INFANTIL
DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 5317, pàg.
11008, de 12.2.2009)
En aquest decret s’estableix:
“En els centres educatius es contribuirà al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu
dels infants, en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se
sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge”.
Al llarg de l'etapa de l'educació infantil els infants hauran d’anar desenvolupant les capacitats a l’entorn tres àrees de
coneixement i d’experiència per tal d’afavorir el seu desenvolupament integral:
• Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
• Àrea de descoberta de l’entorn
• Àrea de comunicació i llenguatges
Aquesta estructura en àrees pot ajudar a sistematitzar i planificar l’activitat docent, però en cap cas ha de suposar presentar
la realitat parcel·lada, sinó que caldrà crear uns espais d’aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els continguts de
les diferents àrees, a fi que es contribueixi al desenvolupament dels nens, acostant-los a la interpretació del món, donant-hi
significat i facilitant-los la participació activa.

Però l’escola no només té l’encàrrec de ser transmissors de coneixement, especialment en educació infantil, l’encàrrec va
més enllà i pretén incidir també en la formació de la personalitat i del comportament social de l’infant, és a dir, vetlla pel
desenvolupament global de tots els seus potencials. Això ho podem observar en el mandat que apunta la LEC i desenvolupa
i concreta el Decret 181/2008, segons el qual l’objectiu de l’educació infantil és el desenvolupament de les capacitats dels
infants.

És més important que els infants s’expressin per així prendre consciència de quina és la seva comprensió
que no pas donar moltes explicacions que no sabem com seran enteses
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LLIBRES I MATERIAL
Per tal de poder seguir el currículum els pares hauran d’adquirir els quaderns de treball (carpetes)
que es detalla a continuació:

CURS 2020-2021

P3

978-84-489-4868-9

MATERIAL

Nou Axioma P3. Matemàtiques. Carpeta de l’alumne

Al moment de formalitzar la matrícula haureu de aportar la quota de 30€ al c/c de l’escola o en metàl·lic a la
secretaria del centre, en concepte de material socialitzat.
Durant el curs 2020/21 el material que s’utilitzarà a l’aula ordinària serà d’ús individual per tal de respectar
les mesures de seguretat i higiene establertes segons les recomanacions sanitàries.
⮚ Tot el paper, cartolines, colors, plastilines, tisores,etc. ho comprarem de manera comunitària i
igual per a tots els nens/es.
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ROBA:
● Bata de quadrets taronja classe.
● Bata que tingueu per casa (menjador).
● Sabates o sabatilles amb velcro.
● Una muda de recanvi en una bossa amb el nom. (P3-p4)
Tota la roba es pot comprar a l’AMPA (horaris de servei al tauler
d’anuncis)
INSTRUCCIONS:
● Tota la roba de vestir ha d’anar marcada amb el nom i cognoms (bates, abric, jaqueta, bossa de
l’esmorzar, ...) i amb una veta d’uns 20 cm per penjar-la al penja-robes.
● Els alumnes cal que disposin de:
o Una bossa de roba per l’esmorzar (amb el seu nom).
o Un tovalló de roba per esmorzar.
o 3 capses de mocadors de paper.
o 1 pot de sabó de 1 litre amb dosificador.
o 1 rotllo de paper de cuina tamany XXL
o 1 ampolla d’aigua amb sortidor.
o Si es queden al menjador , un llençolet dins d’una bossa de roba i quan faci fred us
demanarem una manteta. Les tres coses han d’estar marcades de manera ben visible amb el
nom del nen o nena. (Encara no ens han donat indicacions de com hem d’adaptar el descans
dels infants a les condicions sanitàries, quan ho tinguem clar us informarem en detall.)

Recomanem que facin les seves comandes a la llibreria Abacus (Gasòmetre, 32 – telf. 977250958) que,
com a establiment adherit a l’escola Saavedra, disposarà de tots els llibres indicats pel centre.
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SALUT

Cal procurar que els nens i nenes hagin pogut
fer un bon esmorzar abans d’anar a l’escola.
Una bona alimentació abans de posar-se a
treballar afavoreix més el rendiment en les
activitats que es duen a terme a la classe.

Si algun nen/a és al·lèrgic/a té
algun problema de salut, cal
comunicar-ho al/la tutor/a i a la
secretaria del centre per tal
d’incloure-ho a la fitxa personal
de l’alumne i poder prendre les
mesures oportunes.
L’ús de la mascareta no és obligatori en infants
segons OMS però si alguna família ho
considera oportú pot utilitzar-la.
Es recomana dur la mascareta fins que entrin a
la classe i sempre que no coincideixen amb el
seu grup
Per administrar un medicament als alumnes, cal
que el pare/mare/tutor /a legal aporti la recepta i
l’informe mèdic on hi consti el nom de
l’alumne, la pauta i el nom del medicament que
ha de prendre. Així mateix, el pare/mare o tutor
legal ha d’omplir l’autorització de medicaments
disponible a la secretaria de l’escola.
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Aquest curs i degut a la normativa COVID19 es recomana estar molt
més pendents de la salut , tant dels infants com de la resta de la
família amb qui conviu.
Es recomana prendre la temperatura abans de sortir de casa.
Si té o ha tingut durant la nit més de 37,5 ºC , ha presentat o presenta
vòmits, tos i/o mal de coll, s’haurà de quedar a casa i comunicar-ho a
l’escola.

RECOMANACIONS PER ALS PERÍODES D’ACOLLIDA A L’EDUCACIÓ INFANTIL EN EL
MARC COVID-19 (PROCICAT)
ESPAI
Aire lliure: Procurarem realitzar l’acollida, encara que sigui de manera parcial, en un espai exterior del
centre educatiu (pati).
Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi d’un espai de 2,5 m²
a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores.

PERSONA ACOMPANYANT
Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes
compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha
tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en
els darrers 14 dies.
Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19
(diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar
crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones
embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip
mèdic de referència.
Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar
durant el període d’adaptació
Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de
mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones
acompanyants i persones educadores).
Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic
abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat de mans a la
sortida del centre educatiu.
Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o
quirúrgica correctament posada
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RECORDEM QUE....
⮚ La participació de les famílies és molt important des del
primer dia d’escola. Degut a la nostra dinàmica de treball de
vegades els/les mestres us demanaran que participeu en la
recerca de material o de manera presencial a l’aula realitzant
alguna activitat. És bo que participeu!!!
⮚ És important que us impliqueu en les tasques a casa, cal que els infants rebin el suport de la
família i que compliu amb les normes establertes per a cada cas, horaris, higiene, salut, etc.

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
El procés educatiu dels alumnes entenem que és compartit entre escola i família i aquesta és
la clau per assolir uns millors resultats i contribuir a la millor integració escolar i social de
l’alumnat.

COM ENS COMUNICAREM
●
●
●
●
●
●

Circulars informatives /correu electrònic /Telegram o whatsApp
Convocatòries
Notificacions de sortides
Informació d’interès general
Tauler d’anuncis
...

Recordeu que, per qualsevol dubte o qüestió que no entengueu,
l’administració i la direcció del centre estan a la vostra disposició.
NO US QUEDEU AMB DUBTES, PREGUNTEU!!!!
Aquest curs el contacte directe entre famílies i mestres no podrà ser tant directe però estem
convençuts que els canals de comunicació correu electrònic /Telegram o whatsApp Com menys adults
entrin al centre més protegits estarem tots.
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AMPA (Associació de mares i pares de l’escola)
L'AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l'escola. Està reconeguda
legalment en el Registre d'Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat
de Catalunya.
L'objectiu fonamental de l'AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els
nostres fills i filles.
El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració entre pares i mares, direcció de l'escola i
mestres.
La Junta directiva és qui regeix, administra i representa l'associació, i està composada pel president/a, el/la
vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i vocals que han estat votats pels pares i mares de l'escola.
Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
La Junta actual es va constituir el Novembre de 2006 i al llarg del temps es van produint canvis a mesura
que els nens/es es fan grans.
A la taula següent podeu veure els membres que la formen actualment i el seu càrrec:

Membre junta
Isabelle Toussaint
Jorge Rins
Marta Oliva
Pep Lluís

Càrrec
Presidenta
Vicepresident
Tresorer
Secretari/a

La quota es paga anualment i és de 15€/família. Amb aquesta quota es pot col·laborar en les festes i
celebracions que es fan a l’escola per als nens/es a més de fer front a d’altres despeses que te el centre.
L’AMPA també possibilita que els associats obtinguin a més bon preu els xandalls de l’escola i fins i tot
algun descompte en les sortides que es fan.
Per poder participar a les activitats que l’AMPA organitza i a efectes de poder cobrir les assegurances en
totes aquestes activitats, ( Activitats extraescolars, acollida matinal) és obligat 5 fer-se soci i pagar la
quota de l’AMPA.

Per a què serveix l'AMPA?
● És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a
tot el col·lectiu de famílies.
● Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l'escola i sobre temes
educatius d'abast més general.
● Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
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● Participa en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar
del centre.
● Gestiona els serveis de menjador, acollida matinal i activitats extraescolars.

Aquest curs volem que els pares i mares participeu directament fent a cada classe un delegat dels pares/mares,
aquest estarà en contacte directe amb la mestra/e via WhatsApp i farà d’enllaç entre les dues parts.
Una altra intenció és seguir amb les xerrades culturals on compartíem inquietuds sobre l’educació dels nostres
fills/filles al temps que ens preníem un cafè.
Us hi esperem!
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