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      Circular informativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolgudes famílies 
 
Us avancem algunes informacions de cara al curs vinent. Al setembre, concretarem 
alguns d’aquests aspectes, però creiem que heu d’estar ja ara informats dels temes 
que signifiquen més canvis respecte a la manera habitual de funcionar a l’escola. 
L’organització del centre el curs vinent s’ha recollit en un Pla d’Organització de Centre 
(provisional) que hem presentat a la inspecció educativa perquè el validi. Al setembre, 
el farem públic. Passarà per Consell Escolar i es comunicarà a tota la comunitat 
educativa. 
 

 L’alumnat funcionarà en grups estables, és a dir, grups classe que no es 
barregin amb alumnat d’altres grups,  on es mirarà que hi treballi el menor 
nombre de docents possible, i amb com menys canvis d’aula millor. Això 
afectarà el treball d’alguns dels nostres docents especialistes (Plàstica, Música, 
Anglès), i limitarà aquelles activitats on barrejàvem alumnat de grups diferents. 
Per altra banda, cal valorar positivament que hi haurà moltes estones amb dos 
docents a l’aula, la qual cosa afavoreix molt una bona atenció a la diversitat. 

 
 Les famílies no podreu entrar a l’escola, amb l’excepció dels períodes 

d’adaptació a la Llar d’Infants i a P-3, on es podrà per part d’un progenitor i de 
la manera que us indicarem. Això vol dir que les reunions d’inici de curs i les 
d’entrevista de tutoria seran virtuals. Us informarem amb antelació sobre el 
procediment. Les famílies amb alumnes a la llar i al Parvulari, no podreu venir 
amb els nens i nenes a visitar les aules com fèiem habitualment el dia abans de 
començar el curs. 

 
 Per indicació del Departament d’Educació, amb la intenció d’evitar 

aglomeracions de gent a les entrades i sortides del centre, s’han establert 
franges horàries diferenciades per cursos. Això vol dir que, segons l’edat dels 
vostres fills i filles, us pot tocar portar-los o recollir-los de l’escola un xic més 
d’hora o un xic més tard del que era habitual. 

 
Llar: 
Es manté l’horari habitual amb alguns petits canvis. 

 Permanències de 7.45 a 8.45h 
 Entrada matí de 8.45 a 9.15h 
 Sortida migdia de 12 a 12.30h 
 Entrada tarda de 14.50 a 15.15h 
 Sortida tarda a partir de les 16.30 fins les 18h 

 



 
Parvulari: 
Es manté l’horari habitual amb alguns petits canvis. 

 Permanències matí de 7.45 a 8.45h. El primer dia d'escola no hi 
haurà servei de permanències matinal.  

 Possibilitat de deixar el vostre fill a les 8.45h. El primer dia d'escola no 
hi haurà aquest servei.  

 Entrada matí     - 8.55h P4 
                          - 9.00h P5 
                          - 9.05h P3 

 
                 -      Sortida migdia   - a partir de les 12.15 fins les 13h P3 
                                                  - 12.55h P4 
                                                  - 13.00h P5 
 
                -      Entrada tarda   - 14.55h P4 
                                                - 15.00h P5 
                                                - 15.05h P3 
                  
                  -     Sortida tarda   - 16.55h P4 
                                                - 17.00h P5 
                                                - 17.05h P3 
 
                  - Permanències tarda de 17 a 19h 
 

Primària: 
 

 Permanències matí. Hi haurà dues opcions: entrar a les 07:45 h ( 
puntuals, ja que no podem coincidir amb els alumnes de l’ESO) o bé a 
partir de les 08:00h fins a les 08.50h. 

 
 Entrada matí: 

 1r i 2n: 09:05h 
 3r i 4t: 09:00h 
 5è i 6è: 08:55h  

 
 Sortida migdia  

 
 1r i 2n: 13:05h 
 3r i 4t: 13:00h 
 5è i 6è: 13:00h  

 
 Entrada tarda:  

 
 1r i 2n: 15:05h 
 3r i 4t: 15:00h 
 5è i 6è: 14:55h  

 
 Sortida tarda:  

 
 1r i 2n: 17:05h 
 3r i 4t: 17:00h 
 5è i 6è: 16:55h  

 Permanències tarda: 17:00-19:00h                    



                            
             ESO 
 

  Entrada matí: 07.55h 
 Sortida migdia: 12.55h 
 Entrada tarda: 14.45h 
 Sortida tarda: 16.45h 

 
De manera excepcional, l’alumnat d’ESO (que habitualment entrava 
aquest dia a les 9) entrarà el primer dia del curs (14 de setembre) a 
les 9:15 hores per no coincidir amb el de Primària. 

 
 Dins del pla d’organització de centre, hi ha un pla de neteja, desinfecció i 

ventilació. La idea bàsica al respecte és que, a part de complir estrictament 
amb les indicacions de mascareta (quan sigui necessària), distància i rentat de 
mans, hi haurà una nova franja de servei de neteja als migdies, a més de 
l’habitual de les tardes.  

 
Us fem saber que els dies festius locals aprovats en Consell Escolar Municipal 
són: 
7 de desembre 
15 de febrer 
30 d’abril 
24 de maig 

 
Tot el personal de l’escola us desitja unes molt bones vacances d’estiu. 

 

 

 

 

 

      Felip de Dalmases i Thió 

      Director 

 


