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INFANTIL I PRIMÀRIA. CIRCULAR PLA ANUAL 2020-2021 

 
» Introducció 
Comencem	un	curs	marcat	pel	confinament	del	curs	passat.	Ha	passat	el	pitjor	però	la	
incertesa	encara	està	present	i	tot	ha	canviat	molt.	

L'escola	 és	 un	 espai	de	 convivència,	 de	 contacte...	 som	 educadors,	 hem	de	 conviure,	
comunicar,	fer	petons,	abraçades...	I	ara	què?	

Ens	 estem	 reinventant,	 hem	 superat	 els	 dies	 de	 confinament.	 Hem	 vist	 que,	 tot	 i	 la	
distància,	hem	pogut	fer	activitats,	conviure	amb	els	nostres	alumnes...	

Si	 hem	 superat	 el	 confinament,	 podrem	 amb	 tot	 allò	 que	 ens	 vindrà	 a	 partir	 d'ara.	
Lluitarem	i	sobretot,	tal	com	hem	dit,	ens	reinventarem	per	tal	d'arribar,	tard	o	d'hora,	
a	la	màxima	normalitat.	

En	el	cas	que,	esperem	que	no	sigui	així,	toqui	confinar-nos	de	nou,	seguirem	amb	la	
nostra	tasca	i	seguiment,	amb	l'avantatge	que	l'experiència	ens	farà	millorar.	

Estem	 molt	 contents	 il·lusionats	 de	 comunicar-vos	 que	 a	 partir	 del	 curs	 20/21	 ,	
engeguem	novetats,	iniciatives	que	aportaran	als	vostres	fills	i	filles	un	aprenentatge	
globalitzat	que	els	ajudarà	no	només	a	obrir	 la	Mirada	al	món	sinó	també	a	adquirir	
aprenentatges	competencials.	

Amb	els	més	petits,	infantil	i	cicle	inicial	de	Primària,	farem	grups	reduïts	i	internivells,	
treballant	tot	l'any	amb	una	ràtio	per	grup-classe	d'uns	16	alumnes..	

A	partir	del	curs	20/21	,	engeguem	la	nova	ESO/Batxillerat	Dual	per	tot	aquell	alumnat	
que	 vulgui	 obtenir	 dues	 titulacions	 simultànies:	 el	 títol	 de	 batxillerat	 i	 alhora	
l’American	High	School	Diploma.	

Mantenim	 el	 treball	 interdisciplinari	 com	 a	 metodologia	 principal	 de	 treball,	 Els	
alumnes	 són	 actius	 en	 el	 seu	 procés	 d’aprenentatges,	 s’impliquen	 en	 el	 que	 estan	
treballant,	connecten	amb	la	realitat,	es	preparen	per	la	vida	real.	

Seguim	amb	el	treball	de	les	ODS,	aquest	curs	ens	centrarem	amb	els	objectius:	

»	Objectiu	2:	Fam	zero.	

»	Objectiu	3:	Salut	i	benestar.		
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1. Convocatòria de reunió d’inici de curs: 
Les	reunions	de	principi	de	curs	s’han	fet	abans	d’iniciar	les	classes.		

	

2. Calendari curs 2020-21: 

El	curs	comença	el	14	de	setembre. Les	classes	finalitzaran	el	22	de	juny. 
»	Períodes	de	vacances:		
Nadal:	del	22	de	desembre	de	2020	al	7	de	gener	de	2021,	ambdós	inclosos.	
Setmana	Santa:	del	27	de	març	al	5	d’abril	de	2021,	ambdós	inclosos.	
	
»	Tres	dies	de	lliure	disposició:	
• Dilluns	7	de	desembre	de	2020	(Pont	de	la		Puríssima)	
• Dilluns	15	de	febrer	de	2021	(Carnaval).	
• Divendres	21	de	maig	de	2021	(Segona	Pasqua).	
 
3. Òrgans de govern i professorat del centre 

»	Titularitat:	Anna	Ferrer	

»	Director:	Oriol	López	 	 	

»	Cap	d'estudis	d'Infantil:	Judit	Ballester	

»	Cap	d'estudis	de	Primària:	Mari	Gràcia		 	

»	Cap	d'estudis	de	Secundària:	Pilar	Ràfales	

»	Gabinet	psicopedagògic:	Pilar	Aparicio	 	

»	Tutors:	

•	Judit	Ballester	i	Rosa	Álvarez	>	Infantil	

•	Sonia	Ferrer,	Teresa	Nadal	i	Eva	Riera	>Primària	cicle	inicial	

•	Alejandro	Sánchez	>	3r	Primària	

•	Mònica	González	>	4t	Primària	

•	Odette	Bernabel	>	5è	Primària	

•	Laia	Palet	>	6è	Primària	

»	Professors	 no	Tutors:	 Lupe	Alabarce,	Marc	Barquet,	 Inma	Boix,	 Paula	Gascón,	
Mari	Gràcia,	Cares	Díaz	i	Oriol	López.	
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4. Descàrrega d’informes: 

»	Infantil	:			1r		informe	>	a	partir	del	5	de	febrer	

	 										 2n	informe	>		a	partir	del	30	de	juny	

»	Primària:	1r	Informe	>	 a	partir	del		21	de	desembre	

	 	 2n	Informe	>		a	partir	del		23	de	març	

	 	 3r	Informe	>		a	partir	del		30	de	juny	

                              

5. Colònies escolars: 

Els	nens	i	nenes	d'Educació	Infantil	i	Primària	faran	les	convivències	els	dies	16,	17	i	
18	de	juny.	

En	rebreu	més	informació	durant	el	curs.	

 

6. Celebracions a l’escola: 

»	La	castanyada:	30	d’octubre	

»	Santa	Cecília:	24	de	novembre	

»	Setmana	de	Carnaval:	del	8	al	12	de	febrer	

»	Carnaval:	12	de	febrer	

»	Portes	obertes/festa	escola:	13	de	març		

»	Sant	Jordi:	23	d’abril	

»	Dia	del	medi	ambient	i	la	sostenibilitat:	21	de	juny	

»	Festa	de	graduació	4t	d’ESO:	mes	de	juny	(a	determinar)	

»	Festa	de	graduació	de	6è:	mes	de	juny	(a	determinar)	
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7. Sortides i excursions: 

És	obligatori	portar	el	xandall	i,	preferentment	la	samarreta	blanca	de	l’escola	a	totes	
les	sortides	i	excursions,	que	es	faran.	En	cas	contrari	l’alumne	no	podrà	realitzar	
l’activitat	i	es	farà	l’actuació	segons	la	normativa	COVID	19.	

El	llistat	de	sortides	a	fer	durant	el	curs	es	comunicarà	als	pares	per	mitjà	d’una	circular	
escrita.	 El	 preu	 d’aquestes	 activitats	 aprovades	 pel	 Consell	 escolar	 està	 inclòs	 en	 la	
quota.	Es	recorda	que	les	activitats	de	lleure	no	estan	incloses	en	aquesta	quota.	

En	cas	que	una	sortida	de	tot	el	dia	sigui	suspesa	els	alumnes	que	no	són	usuaris	de	
menjador	hauran	d’anar	a	casa	durant	el	temps	de	migdia.	

  

8. Faltes d'assistència i sortida de l'escola: 

En	qualsevol	dels	casos	s’ha	de	justificar	trucant	a	l’escola	abans	de	les	10h.	del	matí	
o	per	mitjà	d’una	nota	escrita	dels	pares	o	tutors.	

Es	 recorda	 als	 pares	 que	 les	 contínues	 faltes	 d’assistència	 poden	 donar	 lloc	 a	 una	
repetició	de	curs	per	falta	d’escolaritat	o	per	falta	dels	coneixements	necessaris.	

Cal	 recordar	que	 l’escola	romandrà	 tancada	des	de	 les	9’05	a	 les	9’30,	 per	 tant	
qualsevol	alumne	que	arribi	en	aquest	 interval	de	temps,	haurà	d’esperar	per	poder	
entrar.	A	causa	de	la	normativa	Post	COVID	19,	no	es	podran	començar	les	gestions	de	
secretaria	 fins	 a	 les	9	 hores	30	minuts,	 es	 demana	 que	 es	 prioritzin	 les	 gestions	 de	
manera	telemàtica.	Es	faran	gestions	presencials	en	casos	indispensables,	caldrà	fer	ús	
la	mascareta	posada	i	limitant	una	persona	per	família.	

És	important	que	les	famílies	d’Infantil	respectin	l’horari	d’entrada	al	matí	(8:50)	i	de	
sortida	a	la	tarda	(16:50)	per	respectar	les	mesures	de	seguretat	i	poder	fer	més	àgil	
l’entrada	i	sortida	dels	alumnes	de	la	seva	etapa	i	després	dels	alumnes	de	Primària.	

Qualsevol	modificació	referent	a	 la	sortida	dels	alumnes	de	 l’escola,	persona	que	els	
recull	habitualment,	cal	avisar	amb	una	nota	a	l’agenda	o	bé	trucant	a	secretaria.	Per	
raons	de	seguretat	no	s’entregarà	cap	alumne	a	ningú	que	no	sigui	la	persona	habitual.	

Recordeu	que	l’escola	aplicarà	un	càrrec	en	concepte	de	vigilància	(El	preu	és	1€	
cada	quinze	minuts)	un	cop	passada	l’hora	de	sortida	establerta.	

Els	models	de	bata,	xandalls	 i	samarretes,	adaptats	per	 l’escola,	els	poden	adquirir	a	
prèvia	comanda	a	la	secretaria	del	carrer	Matanzas.	
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9. Administració de medicaments 

Recordem	que	l’escola	no	podrà	subministrar	cap	medicament	sense	recepta	mèdica.	
Sempre	 que	 no	 sigui	 una	 situació	 imprescindible	 es	 demana	 que	 l'administració	 de	
medicaments	no	sigui	en	horari	escolar.	Per	 facilitar	 la	gestió	és	preferible	portar	 la	
dosis	a	administrar		i	no	tot	el	medicament.	

Aquest	curs	és	especialment	important	que	els	alumnes	no	vinguin	a	l’escola	si	tenen	
febre	o	alguns	dels	indicadors	possibles	de	COVID	19.	En	cas	de	febre	es	demana	que	
els	 alumnes	 no	 vinguin	 ni	 tampoc	 després	 d’haver	 administrat	 prèviament	 un	
antitèrmic.	 Si	 tenen	 febre	 o	 febrícula,	 han	 de	 romandre	 a	 casa	 per	 evitar	 possibles	
contagis.	

	

10. Comunicacions  escolars: 

Agendes:	Cal	 que	 les	 famílies	 revisin	 cada	dia,	 ja	 que	 els	 alumnes	 hi	 anoten	 	 les	
activitats	 que	 han	 de	 treballar	 i	 les	 sortides.	 És	 al	 mateix	 temps	 un	 vehicle	 de	
comunicació	 entre	 famílies	 i	 mestres.	 No	 s’acceptarà	 cap	 agenda	 que	 no	 sigui	
l’establerta	per	l’escola.	

Per	comunicar-se	amb	el	professorat	i	secretaria	es	farà	a	través	del	programa	de	gestió	
Clickedu.	

Us	recordem	que	heu	d’anar	entrant	al	programa	de	gestió	per	poder	fer	el	seguiment	
de	les	notificacions.		Caldrà	que	a	principi	de	curs	feu	la	revisió	de	les	vostres	dades.	

Per	 sol·licitar	una	entrevista	amb	el	 tutor	o	professors	es	 farà	mitjançant	un	mail	 al	
tutor	a	través	de	Clickedu.	

Us	recordem	que	heu	de	descarregar	els	fulls	d'autoritzacions	(imatge,	medicaments,	
sortides)	de	 la	plataforma	Clickedu	 i	portar-ho	 signat	a	 l’escola	abans	del	dia	21	de	
setembre.	

Us	demanem	que	quan	rebeu	un	missatge	de	Clickedu	ens	feu	el	retorn,	amb	el	retorn	
de	rebut	en	tenim	prou.	

	

11. Equip psicopedagògic de l’escola: 

L'escola	 disposa	 d'un	 gabinet	 de	 psicopedagogia	 per	 assessorar	 els	 mestres	 i	 per	
atendre	els	alumnes	i	famílies	que	ho	necessitin,	des	d’Infantil	fins	a	Secundària	dins	de	
l'horari	escolar.	Les	psicòlogues	fan	intervencions	i	observacions	en	els	diferents	grups	
de	manera	regular	al	llarg	del	curs.	Totes	les	famílies	que	ho	necessitin	poden	contactar	
amb	la	psicòloga	de	l’escola.	
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12. Serveis 

»	Menjador:	Les	famílies	que	teniu	concertat	el	servei	de	menjador	en	dies	puntuals,	
no	 podreu	 canviar	 els	 dies	 de	 la	 setmana.	 	 Per	 qüestions	 de	 logística	 del	 servei	 de	
menjador	és	complicat	atendre	aquesta	flexibilitat.		

»	Logopèdia:	En	cas	de	malaltia	o	sortida	escolar,	ha	de	ser	la	família	de	l’alumne	qui	
avisi	la	logopeda	amb	la	màxima	antelació	possible.	

»	Extraescolars:	En	cas	que	es	deixi	de	fer	una	sessió	d’activitat	extraescolar	a	causa	
d’una	 sortida	 o	 activitat	 escolar,	 la	 sessió	 no	 es	 recuperarà.	 La	 sessió	 només	 serà	
recuperable	 quan	 quedi	 suspesa	 per	 causes	 internes	 a	 l’organització	 específica	 de	
l’extraescolar.	

»	Servei	d’acollida:	Us	recordem	que	hi	haurà	servei	d’acollida	a	les	tardes	(de	17	hores	
a	18	h).	En	cas	d’estar	interessats	cal	avisar-ho	a	secretaria.	

»	Casals	(setembre,	Nadal	i	estiu):	El	casal	de	Nadal	es	realitzarà	sempre	i	quan	arribem	
a	un	mínim	d’alumnes	inscrits. 	

»	Assegurança	escolar:	L'escola	té	concertada	una	assegurança	d’assistència	mèdica	a	
la	mútua	CENTRE	MÈDIC	CONGRÉS		del	C/	Pardo,	10-12.	

En	cas	d'accident	que	requereixi	assistència	,	s'avisarà	a	la	família	del	nen/a	,	que	és	qui	
l'acompanyarà	a	la	mútua.		

»	Salut	escolar:	A	6è	es	vacunen	d’hepatitis	A,	del	papil·loma	humà,	de	meningitis	C	i	
de	varicel·la.	La	vacunació	és	gratuïta.	S'avisarà	oportunament		del	dia	i	es	demanarà	
l'autorització	als	pares.	

Les	vacunes	que	van	quedar	pendents	en	els	cursos	de	6è	i	2n	d’ESO,	s’	administraran	
durant	el	primer	trimestre	del	curs.	

	

	

A	tots	i	totes	us	desitgem	un	bon	curs	2020-21.	

Direcció	

Barcelona,	14	setembre	2020	

 

 


