CIRCULAR INFORMATIVA
-EDUCACIÓ PRIMÀRIABenvolguts pares i mares,
Us fem arribar les novetats del nou curs que començarem, 2020-2021.

PROFESSORS TUTORS DE PRIMÀRIA
1r Primària

Íngrid Seuba Serra

2n Primària

Esther Mercader Verdaguer

3r Primària

Jaume Caelles Abillar

4t Primària

Sergi Pla Palau

5è de Primària

Jordina Plana Pujol

6è de Primària

Anna Solé Codina

Altres mestres:
Pilar Espadamala
Marta Alonso Masdemon
Àngels Marfà
Marisa Grigioni
Mariona Valls
Marta Ricart
Laia Rovira
Raquel Navas
Ainhoa Corts

EQUIP DIRECTIU

Direcció econòmica: Jordi Casals
Direcció pedagògica: Àngels Marfà/Jaume Caelles
Cap d’ Estudis de Primària: Sergi Pla
Cap d’ Estudis de Secundària: Fina Ferrés

INICI DE CURS 2020-2021
HORARIS
HORARIS ALUMNES
Les classes començaran el dia 14 de setembre a les 9 del matí.
L’horari dels alumnes d'infantil i primària serà el següent:
Matí: 9:00 a 13:00
Tarda: 15:00 a 17:00

Pel vostre coneixement, us informem que els alumnes d'ESO faran el següent
horari:
1r i 2n d'ESO, dilluns de 8:30 a 13:00 i de 15:00 a 17:00
dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 13:00
i de 15:00 a 17:00.
3r i 4t d'ESO dilluns, dimarts i dimecres de 8:00 a 13:00
i de 15:00 a 17:00
dijous de 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00
divendres de 8:00 a 14:00.

Les entrades i sortides de l’alumnat es faran esglaonadament per cursos.
L’alumnat de 1r a 4t de primària entraran i sortiran per la porta de fusta del
Call de la Torrentera, 7.
5è i 6è de primària entraran per la porta de ferro del carrer Estudis, 7 i sortiran
per la porta de fusta del Call.

HORARI DE VISITES DE DIRECCIÓ
Les famílies interessades en parlar amb direcció ho podran fer, sempre
que ho creguin oportú, prèvia concertació de visites.

HORARI DE SECRETARIA
Podreu adreçar-vos a secretaria en horari escolar.
Matins: 9:00 a 13:30
Tardes: 15:00 a 17:30
Recordeu que caldrà mantenir la distància i esperar el torn
fora del recinte escolar

INFORMACIONS
L'entrada principal del Centre és el Call de la Torrentera número 7.
El despatx d'administració és al Call de Torrentera número 7.
Els alumnes de Primària hauran de portar una sola bata que es posaran només
quan la mestra ho cregui necessari. Els divendres els alumnes se l’emportaran a
casa per rentar.

IMPORTANT!
-

Abans de venir a l’escola cal prendre la temperatura al nen o nena.

En cas de tenir febre o febrícula, el nen/a no podrà venir a l’escola i caldrà
avisar immediatament a secretaria o al tutor/a.
En cas de presentar alguna simptomatologia compatible amb el COVID-19
l’alumne/a no podrà assistir al centre i caldrà informar a l’escola.

QUOTES
Us recordem l’import de la quota mensual pel curs 2020-21.
Educació Primària:
Quota de funcionament ordinari i serveis pedagògics 50,00 €
Activitats complementàries ....................................
35,00 €
Les famílies nombroses i monoparentals tindran un descompte del 10% sobre la quota AMPA.
Consulteu a secretaria.

MATERIAL D’AULA PELS ALUMNES
Primer pagament mes d’agost........................... 70€
Segon pagament, mes de març........................ 50€
En cas de tenir tres fills o més a l’escola, la primera quota de material d’aula,
es podrà pagar de la següent manera:
-

1r i 2n fill el mes d’agost
A partir del tercer fill el mes d’octubre.
La segona quota de material es reduirà en el cas que hi hagi un confinament.

DATES REUNIONS DE PARES INICI DE CURS

1r de primària:
9 de setembre a les 20h

2n de primària:
8 de setembre a les 20h

3r de primària:
8 de setembre a les 20h
4t de primària:
3 de setembre a les 20 h
5è de primària:
7 de setembre a les 20h
6è de primària:
9 de setembre a les 20h

Nota: Per motius del COVID-19 només podrà assistir a les reunions un
progenitor.
Tothom haurà de portar un bolígraf per signar diferents documents i
autoritzacions de curs.
Totes les reunions es realitzaran a l’aula del curs.
És molt important l’assistència a les reunions de curs !

SERVEIS EXTRAESCOLARS

MENJADOR
Per al proper curs 2020-2021 el servei de menjador anirà a càrrec de
l’empresa de Gurb NODRISSA, CUINA ESCOLAR (www.nodrissa.cat),
que proposa cuina amb productes frescos, de proximitat i de temporada, tot cuinat
al moment.
Els menús estan elaborats per la nutricionista i màster en Química i Enginyeria
Alimentària, Meritxell Bancells, que vetlla per uns menús equilibrats i variats.
Aquest curs, i per motiu del COVID-19, es prendran mesures de
seguretat pertinents que s’explicaran en les reunions de curs del mes de
setembre.
-

El servei de menjador és obert a tots als alumnes de l’Escola.

L’horari de menjador és de 13:00 a 15:00 per P4 i P5.
Els alumnes de P2 i P3 dinen a les 12:15 i fan la migdiada amb una monitora
exclusivament per a ells.
-

Les tarifes són les següents:

Aquests preus inclouen menús estàndards, culturals, intolerància a la
lactosa, celíacs i si tenen mal de panxa. Per altres intoleràncies o al·lèrgies
s’haurà de convenir.
Tots els alumnes que es quedin de manera fixa o regularment a dinar
cal que portin un raspall de dents amb tapa protectora dins d’un petit necesser
amb el nom. També caldrà portar una bata que s’enduran per rentar cada
setmana.

El servei de menjador començarà el 14 de setembre.

SERVEI D'ACOLLIDA DE 7:45h A 9h DEL MATÍ
-

El curs 2010-2021 i com a mesura preventiva pel COVID-19, l’espai on es
realitzarà l’acollida matinal pels alumnes de primària i també P4 oi P5 serà al
teatre de l’escola.

-

Aquest espai permetrà mantenir les distàncies de seguretat sempre que sigui
necessari.

-

Serà obligatori l’ús de mascareta durant l’horari d’acollida.

-

El preu d'acollida matinal, és de 4 €/dia per aquells nens i nenes que
utilitzen el servei de manera esporàdica.

-

Els nens i nenes que utilitzin aquest servei de manera fixa, la quota
mensual serà de 40 €/mes.

-

Els qui estiguin interessats cal que ho comuniquin al tutor/a a principi
de curs

CALENDARI ESCOLAR

CALENDARI ESCOLAR- FESTES I VACANCES. CURS 2020-2021
7 de setembre de 2020. Inici de curs 2020-2021 alumnes de P2.
11 de setembre de 2020. Festa.
14 de setembre de 2020 . Inici curs escolar 2020-2021 alumnes Infantil, Primària i
ESO.
21 de setembre de 2020. Festa local – Rocaprevera7 de desembre de 2020. Festa de lliure disposició d’acord amb tots els centres de
Torelló.
Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
Vacances de Nadal.
15 de febrer de 2021. Festa de lliure disposició d’acord amb tots els centres de Torelló.
Del 27 de març al 5 d’abril de 2021. (ambdós inclosos). Vacances de Setmana
Santa
30 d’abril de 2021. Festa de lliure disposició d’acord amb tots els centres de Torelló
24 de maig de 2021. Festa local.
El curs finalitza el dia 22 de juny de 2021

INFORMACIONS
Les colònies, sortides, celebracions i altres activitats de l’escola estaran
supeditades a l’evolució del COVID-19.
S’anirà informant al llarg del curs.

