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Estimades famílies, 

 

En aquesta petita circular ja us podem donar dates i horaris per aquest curs.              

Som conscients que hi ha moltes notícies contradictòries i algunes famílies           

esteu inquietes per la situació actual. Us volem transmetre tranquil·litat, ja           

que estem fent tot allò que està a les nostres mans per garantir la seguretat a                

l’escola pels vostres fills/es. 

Com sabeu, a l’espera d’una vacuna, la mascareta ens acompanyarà durant           

el curs. Així doncs, serà obligatori portar mascareta al recinte escolar           

(exceptuant els àpats per tothom i els alumnes d’infantil quan estiguin a            

l’aula). 

Us demanem que porteu dues mascaretes de recanvi (en una bosseta de            

roba) i un pot de gel hidroalcohòlic.  

Us demanem comprensió, ja que és possible que es produeixin canvis. Us            

mantindrem informats/des a mesura que tinguem informacions oficials (feu         

cas dels canals oficials i no d’informació que sovint ens arriba per les xarxes). 

 

HORARIS I DATES ASSENYALADES  

Quin dia comencen les classes? 

Aquest curs comença el dilluns 14 de setembre de 2020.  

 

A quina hora comencem? 

● Secundària: 8:40 h al pati Calassanç de l’Escola. 

● Primària: 9:00 h al pati Luz Casanova de l’Escola. 

● Infantil (P4 i P5): 9:30 h al pati Luz Casanova de l’Escola. 
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I quin horari d’adaptació faran els alumnes de P-3? 

 

Dia GRUP 1 GRUP 2 

14 de setembre De 9:45h a 11:00h De 11:30h a 12:45h 

15 de setembre De 9:45h a 11:00h De 11:30h a 12:45h 

16 de setembre De 9:45h a 11:00h De 11:30h a 12:45h 

17 de setembre De 9:45h a 11:00h De 11:30h a 12:45h 

18 de setembre De 9:45h a 12:45h 

 

A partir del 21 de setembre iniciarem l’horari habitual d’Infantil al centre.  

 

Quin horari farem al llarg del curs? 

● Secundària:  

Dilluns a dijous: de 8:40h a 13:10h i de 15:10h a 17:10h. 

Divendres: de 8:10h a 14:40h (intensiu). 

● Primària:  

Dilluns a divendres: de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h. 

● Infantil:  

Dilluns a divendres: de 8:50h a 12:50h i de 14:50h a 16:50h. 
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Quines seran les portes d’entrada i sortida per cursos? 

● Secundària:  

Entrada: Pati Calassanç 

Sortida: Pati Luz Casanova (divendres: Pati Calassanç) 

●  1r i 2n de Primària:  

Entrada i Sortida: Pati Luz Casanova  

● 3r, 4t, 5è i 6è: 

Entrada; Pati Luz Casanova 

Sortida; Pati Calassanç 

● Infantil:  

Entrada: Pati Luz Casanova 

Sortida: Pati Luz Casanova 

Durant aquest curs, per seguretat i normativa, només podrà entrar una única            

persona a recollir l’alumnat.  

 

Quins són els dies de lliure disposició? 

● 1r trimestre: 7 de desembre de 2020.  

● 2n trimestre: 15 de febrer de 2021.  

● 3r trimestre: 21 de maig de 2021.   

 

Quins són els períodes vacacionals? 

Període de Nadal: Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021               

(ambdós inclosos). 

Període de Setmana Santa: Del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós              

inclosos). 
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Quins dies farem jornada intensiva? 

● 21 de desembre de 2020: Horari de matí (No hi haurà servei d’espai             

migdia). 

● Del 14 al 22 de juny del 2021: Horari de matí; (El servei d’espai migdia               

serà fins a les 15:00 h excepte el dimarts 22 que no es presta el               

servei). 

 

Quins dies farem les reunions d’inici de curs? 

● Infantil: 15 de setembre a les 17:30 

● Cicle inicial: 16 de setembre a les 17:30 

● Cicle mitjà: 17 de setembre a les 17:30 

● Cicle superior: 21 de setembre a les 17:30 

● Secundària: 22 de setembre a les 17:30 

 

En aquestes reunions informatives us ampliarem la informació i intentarem          

donar resposta a tots els dubtes que pugueu tenir. També us recordem que             

tenim penjat al web de l’escola el Pla d’Organització pel Curs 20-21            

provisional, que va ser presentat i aprovat pel Consell Escolar amb data 16             

de juliol (pendent de possible actualització).  

 

VENDA DE LLIBRES I XANDALLS D’ESCOLA 

● Botiga en línia 

Tal com us vàrem informar a la circular de 08/07/20, la venda de llibres              

i xandall en línia va finalitzar ahir 31/08/20. No obstant això, a partir de              
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14/09/20 la botiga virtual de roba tornarà a estar activa (botiga virtual            

xandall).  

Us recordem que tot allò que hàgiu comprat en línia li entregarem            

directament al vostre fill o filla. 

● Venda de roba presencial 

Tal com us vàrem informar a la circular de 08/07/2020, aquest any no hi              

haurà dia de venda de roba presencial. 

● Venda de llibres presencial  

La venda de llibres presencial es farà a l’escola els dies 08/09/2020 i             

09/09/2020 en horari de 09:00h a 13:30 h i de 15:00 h a 17:30 h.  

 

MENJADOR  

El preu del menjador escolar per al curs 2020/2021 serà de 7,90 €/dia. El              

rebut es girarà a les famílies entre els dies 5 i 10 del mes següent al del                 

servei. 

  

El nostre objectiu és fer de l’escola un espai que compti amb la màxima              

seguretat pels vostres fills/es. És per això, que us demanem que limiteu les             

gestions presencials a l’escola, principalment a secretaria. La via de contacte           

amb l’escola serà prioritàriament, via agenda, telefònica o per correu          

electrònic.  

 

Amb moltes ganes de retrobar-nos, rebeu una forta abraçada de part de 

tot l’equip de l’escola! Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

 

https://gestio.escolapia.cat/breLlibres/bre001a_categories.aspx?xcodienllac=breLLRb28yuiEPLC
https://gestio.escolapia.cat/breLlibres/bre001a_categories.aspx?xcodienllac=breLLRb28yuiEPLC

