
 

 

 
 

 



INFORMACIÓ DEL CURS 2021-2022 

INFANTIL 

Benvolguts pares i mares, 

Un any més ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos saber algunes 

qüestions importants de cara al proper curs 2021-2022. 

HORARIS D’ATENCIÓ 

Entrevista amb el tutor/a Concertar cita prèvia. 

Direcció Dimarts de 12 a 13h i dijous de 15.30 a 16.30h 

amb cita prèvia (Urgell 131). 

Secretaria De dilluns a dijous de 9 a 10h i de 16 a 17h (Urgell 

131) 

Gabinet psicopedagògic Concertar cita prèvia. 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

Agenda: L’agenda és l’eina de comunicació entre els pares i els tutors. 

Qualsevol comunicat l’heu d’anotar a l’agenda. És necessari que la reviseu a 

diari.  

Excursions i sortides: Les activitats que hi ha planificades tenen caràcter lectiu. 

És obligatori portar el xandall de l’escola. 

Assegurança escolar: Els alumnes tenen cobertura d’accidents i de 

responsabilitat civil dins l’horari escolar. Si algun alumne es fa mal, l’escola 

avisarà els pares i facilitarà els papers necessaris perquè puguin acompanyar-lo 

a la mútua. 

Esmorzars: Han de venir esmorzats de casa i portar a l’escola algun suc,  fruita 

pelada o alguna cosa fàcil de menjar, tot dins d’una bosseta de roba amb el 

nom.  

Per seguretat, no es poden portar envasos de vidre a l’escola. 

Els dijous és el dia que esmorzem fruita. Recordeu que aquesta ha d’estar 

pelada i tallada des de casa. 



Aniversaris: Aquest curs, degut a la situació que estem vivint, no es podrà 

portar res de menjar per celebrar els aniversaris. 

Medicació: En el cas que el vostre fill/a hagi de prendre alguna medicació, cal 

que indiqueu en el flascó el nom, l’hora i la dosi que ha de prendre.  No es 

donarà cap medicament que no tingui tota aquesta informació a la 

capsa.  

Recordeu escriure a l’agenda una autorització perquè el mestre pugui 

donar la medicació. 

Els medicaments que necessitin refrigeració els haureu de portar en una nevera 

de viatge perquè es conservin. 

 

 

MATERIAL 

 

Material de classe: 

A principi de curs els alumnes hauran de portar: 

- Bossa amb roba de recanvi (P3 i P4): calçotets o calcetes, mitjons, 

samarreta, pantaló i una bossa de plàstic plegada per a la roba bruta. Tot amb 

el nom marcat, la b 

- ossa també. 

- Tovalloletes humides. 

- 1 o 2 capses  de mocadors de paper. 

- Els alumnes de P5 han de portar una carpeta de plàstic mida A5 (mig foli). 

És molt important que tot el material estigui marcat amb el nom. 

Material Covid-19: 

- Cantimplora d’aigua amb el nom posat (33ml)  

- Mascareta posada (amb cordó) i una de recanvi guardada en una bossa 

Zip (amb el nom posat)  

- Pot de gel hidroalcohòlic de butxaca 

- Spray petit hidroalcohòlic (per polvoritzar les bates i altres materials) 

 

Nom 

Hora  

Dosi 

 



 

Material esportiu: Cal portar el material esportiu el dia d’Educació Física i a 

totes les sortides.  

Recordeu posar el nom a la roba i una cinta de 20cm per poder penjar-la. 

L'uniforme d'educació física de l'escola es compon de: 
● Samarreta esportiva de l'escola 
● Pantaló curt blau marí (opcional) 
● Xandall propi de l'escola.  

Aquest equip el podreu demanar durant el mes de setembre a la secretària de 

l'escola.  

Motxilles: Cal que es puguin penjar a l’esquena per poder caminar en fila amb 

seguretat. 

Bates: L’escola té bata pròpia del centre. Han de portar el nom  brodat al davant 

i a l’alçada del pit. Cada dia desinfectarem les bates amb alcohol i se 

l’emportaran a casa els divendres. Cal portar-les netes els dilluns.  

S’han de comprar a l’Alfons (c/ Mallorca 144 davant del Mercat del Ninot). Són 

les vermelles que duen botons al davant. 

Aquest curs us podeu adreçar a Alfons (C/Mallorca davant del Ninot) per 

comprar-les. Aquest any, com a novetat, us proposem escollir entre altres 

colors, que són: vermell, taronja i blau. 
 

ENTRADES I SORTIDES 

Entrades i sortides: Heu de deixar als vostres fills/es a l’entrada de l’escola 

davant la porta d’accés assignada. L’entrada es farà per curs amb el seu 

professor corresponent i, en cap cas, els pares i mares podran entrar a l’escola 

(excepte P3 durant el període d’adaptació). 

 

 

 

 

 

 



 

HORARI ENTRADES I SORTIDES 

 

GRUP ACCÉS ENTRADA MIGDIA SORTIDA 

P3 Infantil (Urgell, 133 Escola de 

Música) 

9.00 h 12.30-14.10h 16.40h 

P4 Infantil (Urgell, 131) 9.00 h 12.30-14.10h 16.40h 

P5 Infantil (Urgell, 133 Escola de 

Música) 

9.00 h 12.30-14.10h 16.40h 

 

 

CALENDARI 

Inici de curs: 13 de setembre 

Final de curs: 22 de juny 

Vacances escolars:  Nadal, del 23 de desembre al 7 de gener 

Setmana Santa, del 11 al 18 d’abril 

Festius segons el Departament de 

Treball: 

- 12 d’octubre 

- 1 de novembre 

- 6 i 8 de desembre 

Festes locals a Barcelona: - 24 de setembre 

- 6 de juny 

Dies de lliure disposició: - 7 de desembre 

- 28 febrer 

- 3 de juny 

 

LLIURAMENT DE NOTES ALS PARES  

  Notes trimestrals 

1r trimestre  17 desembre  

2n trimestre  25 març 

3r trimestre  29 juny 

 



CONVIVÈNCIA 

En tots els espais del centre s’ha de mantenir una actitud correcta i 

respectuosa. 

Ordre i neteja: Cal respectar l’ordre i la netedat del Centre. S’ha de tenir cura 

del material i llençar els papers o altres objectes a les papereres. Els xiclets i les 

pipes no estan permeses. 

Desperfectes: Els alumnes que per negligència facin malbé el material o les 

instal·lacions del centre, seran responsables de les despeses derivades de la 

reparació corresponent. 

Llenguatge: Cal tenir cura del llenguatge. Els insults, malnoms i paraules 

grolleres no són benvingudes a l’escola. 

Vestuari: Per acord del Consell Escolar, l’escola ha pautat les següents normes 

de vestuari: 

- El xandall de l’escola s’ha de portar a la classe d’Educació Física. 

- Els alumnes han de venir amb una roba que sigui l’adient per a l’activitat 

escolar , discreta i còmoda. 

El Consell Escolar demana la implicació dels pares per al compliment d’aquesta 

normativa. 

 

SORTIDES ESCOLARS 

Durant aquest curs s’està elaborant un calendari de sortides que, en breu us 

enviarem mitjançant el correu electrònic. Com sempre, la intenció és sortir un 

cop al mes, com els anys anteriors, i, en el cas que no puguem fer-ho, 

realitzarem algun taller a l’aula.  

MENJADOR 

Menjador escolar: L’escola disposa de servei de menjador, amb cuina pròpia i 

amb una dieta ovolactovegetariana.  La quota és de 115 € al mes que inclouen 

el dinar i la vigilància del migdia, si us inscriviu tot l’any. 



A tots aquells alumnes que facin inscripció fixa a partir d’octubre se’ls cobrarà 

a raó de 6,33 euros el menú per dia (aquest preu té el descompte de la 

inscripció fixa inclosa). 

Menjador esporàdic: El dinar i la vigilància d’un dia costa 7,5€ 

Carmanyola: Oferim l’opció de portar el dinar de casa i menjar-lo a l’escola. El 

preu d’aquest servei és de 33€ mensuals que també inclou la vigilància del 

migdia. 

 

El calendari de menús d’aquest curs, se us farà arribar per correu electrònic el 

més aviat possible. 

 

 



ESCOLA DE MÚSICA 

Activitat 

Matriculats al 

Col·legi Urgell 

No matriculats 

al Col·legi 

Urgell 

Sensibilització (1h/set) 43 €/mes 53 €/mes 

Llenguatge musical (1h/set)  

Instrument (30 minuts/set) 

Orquestra 

70 €/mes 90 €/mes 

Instrument (30 minuts/set) 48 €/mes 58 €/mes 

Llenguatge musical (1h/set) 43 €/mes 48 €/mes 

Classes personalitzades (30 

minuts/set) 
48 €/mes 58 €/mes 

Matrícula (material i 

assegurança) 
15€ 15€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓ DEL CURS AMB POSSIBLES NOUS CONFINAMENTS 

CLASSES: Utilitzarem la plataforma ZOOM un cop per setmana on dedicarem 

una estona per veure’ns i fer una activitat junts.  

COMUNICACIÓ: La comunicació amb les famílies es durà a terme com en 

aquest últim trimestre, mitjançant la plataforma Clickedu per enviar les feines 

a les famílies i mitjançant el “WhatsApp” per obtenir el feedback de les 

activitats.  

Les famílies ens hauran d’enviar fotos on apareguin el fill o filla junt amb el 

resultat final de cada activitat i a ser possible, algun vídeo breu durant el procés. 

D’aquesta manera les mestres podrem veure amb més claredat els seus punts 

forts i febles, els quals ens ajudaran a tenir una visió més clara del què cal 

reforçar. 

 

REGISTRE D’ASSISTÈNCIA I LLIURAMENT DE TREBALLS 

Cada professor portarà un registre de les activitats de cada alumne durant la 

setmana, així com de la participació per videoconferència. 

EINES INFORMÀTIQUES A UTILITZAR PER PART DE LES FAMÍLIES: 

● Plataforma Clickedu. 

● Plataforma Zoom. 

● Plataforma Whatsapp. 

AVALUACIÓ 

Les observacions obtingudes de les diferents activitats serviran per conèixer 

l’assoliment d’una matèria en les mateixes condicions com si no s’hagués 

produït cap confinament.  

Criteris per avaluar: 

● La participació dels alumnes a les activitats proposades, via Zoom. 

● La realització de les activitats. 



 

 


