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                 PRIMER  FULL  INFORMATIU               Curs 2021-22    
     

 
      ZER EL LLIERCA 

 

Desitgem que hàgiu passat un molt bon estiu i que el curs que comença 

sigui millor que el passat.  

L’Equip Docent volem donar la benvinguda amb molta il·lusió al curs 

2021-22, el qual hem de continuar adaptant a la situació present  amb 

la màxima normalitat possible.  

També donem la benvinguda a tots aquells alumnes, famílies i mestres 

que s’incorporen per primera vegada a nostra escola. I una gran 

salutació per a tots els que ens retrobarem. 

Teniu a les vostres mans el primer full informatiu del curs amb un seguit 

d’informacions importants. Us aconsellem que el llegiu detingudament i 

que el guardeu per tenir present el seu contingut. 

 

El curs començarà el dia 13 de setembre. 

 

 

MESTRES TUTORES  i ESPECIALISTES ITINERANTS 
 

Educació infantil :  MªÀngela Mir 

Cicle Inicial :  Dalia del Olmo 

Cicle Mitjà : MªIsabel Béjar 

Cicle Superior : Dolors Planagumà 

Educació Musical: Pep Puigdemont  

Educació Física: Laia Rúbies a EI i  CI i Laura Menéndez a CM i CS 

Llengua Anglesa  :  Antònia Graboleda 

Educació Especial: Imma Juanola  

Religió i Educació en Valors Cívics i Socials:  Norman Pujolràs 

EAP:  Isabel Berga.  

Vetlladora: Mª Àngels Grabuleda 

 

Direcció : Mª Àngela  Mir                   Secretaria :  Mª Isabel Béjar 
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Us informem d’alguns dels canvis que s’han hagut de mantenir per a 

adaptar-nos a la normativa. 

Continuarem amb els grups estables d’aula sempre que sigui possible. 

Enguany l’agrupament serà per cicles: 

 

Curs 
Nivell 
Grup 

Nombre 
d’alumn
es 

Professorat 
estable: 
Tutor/a... 

Altres docents que 
intervenen: 
Especialistes, 
suports... 

Altre 
personal 
d’atenció 
educativa  

Espai 
estable 
d’aquest 
grup 

Infantil 
P3,P4,P5 

11 Mª Àngela Mir 

Esp de Música 
Esp de Psicomotricitat 
Mestre E.Especial. 
Dolors Planagumà 
Esp.Anglès (P5) 
 

 
Aula 
assignada 

 
Inicial 
 

8 
 
Dalia Del Olmo 

Esp de Música 
Esp d’ Ed Fìsica 
Esp Llengua Anglesa 
Mestre E.Especial. 
Educ  en Valors 
Dolors Planagumà 
M. Isabel  Béjar 
Mª Àngela Mir 
 

 
Aula 
assignada 

Mitjà 8 M.Isabel Béjar 

Esp de Música 
Esp d’ E.Fìsica 
Esp Llengua Anglesa 
Mestre E.Especial. 
Educ  en Valors 
 

Vetlladora 
Aula 
assignada 

Superior 9 
Dolors 
Planagumà 

Esp de Música 
Esp d’ E.Física 
Esp Llengua  Anglesa 
Mestre E.Especial. 
Educ  en Valors 

 
Aula 
assignada 

 

 

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE 

 

Les portes s’obriran a les 8:55h i a les 14:55h per a les entrades. I es 

tancaran a les 9:05h i a les 15:05h. 

Es demana a tots molta puntualitat en les entrades i sortides, per poder 

seguir els protocols d’higiene i seguretat i pel bon funcionament en 

general.  

També recomanem que per facilitar l’accés a l’escola i la circulació 

davant del centre, els vehicles respectin les ratlles d’aparcament i, en 

cas que no hi hagi prou lloc, que s’aparqui a la baixada del pavelló.  



3 

Cal evitar la circulació de vehicles durant l’horari d’entrades i sortides. 

 

Curs 

Nivell 

Nº 

Alumnes 

Tipus 

d’accés 

Hora 

d’entrada i 

sortida matí i 

tarda 

 Sortida i 

entrada 

migdia PER LA 

PORTA 

PRINCIPAL 

Educació 

Infantil  

11 

 

Portal verd 

del pati 
08.55 16:30 12:30 14:55 

Cicle 

Inicial 
8 

Portal verd 

del pati 
08.55 16:30 12:30 14:55 

Cicle 

Mitjà 
8 

Porta 

principal 
08.55 16:30 12:30 14:55 

Cicle 

Superior 
9 

Porta 

principal 
08.55 16:30 12:30 14:55 

 Acollida  
 

   
Portal verd 

del pati 
8:00 17:30 

 

 

Tots els alumnes a l’hora d’entrar s’esperaran a fora de l’escola fins que 

una tutora vagi a obrir la porta i a recollir-los.  

Només podran accedir a l’interior del recinte escolar les famílies que 

hagin rebut el vistiplau del personal del centre, atès que per norma 

general, es recomana que no entrin al centre. Si en algun moment és 

necessària l’entrada d’algun familiar (adaptació de P3, reunions de 

mares i pares, entrevistes personals, etc ), només podrà entrar un 

progenitor, mantenint la distància de seguretat i portant mascareta. 

Quan algun familiar disposi del permís per entrar al centre en horari 

lectiu, ho farà quan tots els alumnes siguin a l’aula, amb l’excepció  dels 

acompanyants dels alumnes de P3, que podran entrar amb el seu fill/a 

durant els primers quinze dies del curs. 
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ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO. 

 

Tots els alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària portaran una 

cantimplora per a ús personal. 

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els/les 

alumnes a l’hora establerta garantint l’agrupament per grups estables. 

Hi haurà quatre zones de pati, una per a cada cicle, les quals es 

modificaran setmanalment de forma rotativa. 

Els alumnes de Primària sortiran al pati amb mascareta però se la 

podran treure quan estiguin a la seva zona assignada.  

Nivell  Horari de 11 a 11:30 

Educació infantil 

Cicle inicial 

 

Espai 1 i 2  (rotatius 

setmanalment) 

 

Cicle mitjà 

Cicle Superior 

 

Espai 3 i 4 (rotatius setmanalment) 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR 

 

Aquest curs hi haurà dues monitores. 

Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més 

taules. Es mantindrà la separació entre les taules dels diferents grups. I 

en cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup 

caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància. 

El menjar se servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es 

posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). 

L’aigua podrà estar en una gerra però es recomanarà que sigui una 

persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant 

encarregat durant tot l’àpat. Els infants que per raons del projecte 

pedagògic realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres, 

ho faran exclusivament per al seu grup de convivència. 
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A l’hora de dinar el servei de menjador es farà en un o dos torns, en 

funció del nombre de comensals. 

L’horari habitual de l’àpat serà de 12:35 a 13:15. 

En el cas d’haver de fer dos torns, l’horari del segon torn serà de 13:15 

a 13:50. 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ACOLLIDA: 

 

El servei d’acollida funcionarà diàriament de 8:00 a 9:00 del matí i de 

16:30 a 17:30 de la tarda. 

La persona encarregada serà la MªÀngels Grabuleda. 

Els alumnes d’Educació Infantil que utilitzin el servei d’acollida ho faran 

dins de la seva aula habitual, donat que no porten mascareta. 

El alumnes de Primària utilitzaran l’espai habitual d’acollida, fent ús de 

la mascareta.  

Els preus de les acollides seran els següents: 

Acollida de mati: El preu és de 4 euros per dia. A partir del 9è dia ja es 

cobrarà una quota de 35 euros per tot el mes. 

Acollida de tarda: El preu és de 4 euros per dia. A partir del 9è dia ja es 

cobrarà una quota de 35 euros per tot el mes. 

A l'inici de curs ja s'enviarà a les famílies el document de domiciliació 

del servei. 
 

 

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SALUT A LES ESCOLES : 

 

Els requisits d’accés als centres educatius: 

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o 

febrícula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, 

refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa 

amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i 

adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors. 
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* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en 

els infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan 

també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes. 

 

Les famílies hauran de comunicar al centre si el seu fill o filla presenta 

alguna malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 

risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2. Es 

valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu 

equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre 

l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que 

l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per  a 

complicacions de la COVID-19: 

▪    Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 

dispositius de suport respiratori. 

▪    Malalties cardíaques greus. 

▪    Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells 

infants que requereixen tractaments immunosupressors). 

▪    Diabetis mal controlada. 

▪    Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

REUNIÓ INFORMATIVA : 

 

Convoquem a un representant per família a la reunió informativa sobre 

l’obertura del nostre centre el dia 13 de setembre a les 17:00h, on 

s’explicarà el pla d’obertura definitiu i d’altres qüestions relacionades 

amb el curs escolar. Aquesta serà l’única reunió informativa per a les 

famílies. 

Les famílies de Educació Infantil i Cicle Inicial ens reunirem a la Sala de 

plens de l’Ajuntament.  

Les famílies de Cicle Mitjà i Superior ens reunirem al menjador de 

l’escola. 

Preguem la confirmació d’assistència en el correu de l’ escola. 

 

                                                        Argelaguer , 7 de setembre de 2021 


