FULL INFORMATIU
Benvolgudes famílies,
En primer lloc, donem la benvinguda a totes les famílies que us
incorporeu a l’escola Cal Maiol el curs 2021-22. Us convidem a
participar activament de la vida del centre i us demanem que
continueu col·laborant en aquest projecte d’escola pública, oberta,
activa i de qualitat, malgrat la situació especial d'aquest curs en el
que esperem poder recuperar la desitjada normalitat en tots els
aspectes de la nostra vida diària. Esperem que sigui ben aviat.
En aquesta circular us fem arribar unes informacions que us
facilitaran una millor comprensió del desenvolupament del curs.
Horari lectiu
Ed. Infantil i Ed. Primària

Matí: de 9h a 12.30h
Tarda: de 14.30h a 16h

Entrada esglaonada
9h a 9.15h: Entrada relaxada de tot l’alumnat del centre per la porta
gran.
El professorat està a les aules esperant l’arribada de tot el grup
classe.

Sortida esglaonada
Alumnat d’educació Infantil: Sortida a les 15.45h P3 i P4. Un
membre de la família podrà entrar a recollir al nen o la nena (neteja
de mans a l’entrada i mascareta). Us preguem no us entretingueu al
pati de l’escola un cop recollit el nen o nena. P5 sortirà per la porta
petita.
Alumnat de Cicle Inicial: sortida a les 15.45h. Estaran al passadís
d’entrada i sortiran quan el vingueu a recollir.

Alumnat de Cicle Mitjà i Superior: Sortiran a les 16h 3r per la porta
petita i la resta de grups per la porta gran.
L’alumnat d’Educació Infantil o Cicle Inicial que té germans o
germanes a Cicle Mitjà o Superior estaran amb la mestra fins que el
germà o germana gran el vingui a recollir. Podeu recollir-los a les
16h al carrer.
Només podrà entrar un progenitor o persona responsable
al recinte escolar. Haurà de prendre les mesures de
protecció pertinents: higiene de mans i mascareta. Serà
necessari que se surti l’abans possible de l’escola.

Horari de 8h a 9h

L’escola oferirà aquest servei organitzat per
l’AFA.

Jornada intensiva

El dia 22 de desembre i del 7 al 22 de juny
l’horari lectiu serà de 9h a 13h.
Durant els dies de jornada intensiva
funcionarà el servei de menjador. Els
alumnes que utilitzin aquest servei sortiran a
les 14.30h. L’AFA organitzarà l’allargament
de la jornada.

Inici del curs

13 de setembre de 2021

Finalització del curs 22 de juny de 2022
Vacances

Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 9 de
gener de 2022, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 9 al 18 d’abril de 2022,
ambdós inclosos.

Festes
● Durant el curs 2021-22 tindran la consideració de dies festius
els que determini la disposició del Departament de Treball.
● Festes locals i estatals:
24 de setembre de 2021 (La Mercè)
12 d’octubre de 2921 (El Pilar)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre(La Constitució)
8 de desembre (La concepció)
6 de juny de 2022 (Segona Pasqua)
● Dies de lliure disposició de centre
7 de desembre de 2021
28 de febrer de 2022
3 de juny de 2022
COLÒNIES I SORTIDES DE TOTA L’ESCOLA
Les sortides s’aniran programant en funció del moment en que ens
trobem, del tipus de desplaçament, de les normes de seguretat que ens
indiquin els diferents organismes, fundacions, etc. a visitar.
Es realitzaran en grups estancs i amb les mesures de seguretat
pertinents.
Les colònies estan previstes pel mes de maig del 2022, del 16 al 18 per
l’alumnat de primària i del 17 al 18 per a l’alumnat d’Educació Infantil i
es realitzaran sempre que els Departaments d’Educació i de Salut ho
permetin.
ENTREVISTES
Al llarg del curs és convenient mantenir, com a mínim, una
entrevista amb el tutor/a. El dia de visita serà habitualment els
dijous de 12.30 a 13.30h. També podeu concertar la cita
directament o mitjançant el Dinantia o l’agenda del vostre fill/a.

Les entrevistes es realitzaran de forma presencial o telemàtica
depenent de la situació en la que ens trobem en el moment de
realitzar-la i seguint les instruccions de Sanitat i el Departament
d’Educació.
REUNIONS DE PARES, MARES, TUTORS
Totes les reunions s’han realitzat de forma telemàtica, a excepdió de
la reunió amb le famílies noves de P·3, abans de l’inici de l’escola
de l’alumnat amb el següent calendari:
P3: 6 de setembre a les 18h.
P4: 7 de setembre a les 18h.
P5: 8 de setembre a les 18h.
1r: 9 de setembre a les 18h.
2n: 10 de setembre a les 18h.
3r: 6 de setembre a les 19h.
4t: 7 de setembre a les 19h.
5è: 8 de setembre a les 19h.
6è: 9 de setembre a les 19h.
CALENDARI DE LLIURAMENT D’INFORMES
Primària: 22 de desembre, 8 d’abril i 21 de juny.
Infantil: 4 de febrer i 21 de juny
CELEBRACIONS EN COL·LABORACIÓ AMB L’AFA
Nadal, Carnestoltes, Sortida de Primavera, Sant Jordi, Festa final de
curs, sempre que sigui possible la seva realització.

ALGUNES NORMES I INFORMACIONS DE L’ESCOLA
Administració de medicaments a alumnes
Com a norma, l’escola no administrarà medicaments als alumnes.
Absències
Cal avisar telefònicament o mitjançant Dinantia el dia de l’absència i
posteriorment justificar-ho per escrit a l’agenda.

Activitats complementàries que es realitzen fora de l’escola
A principi de curs el tutor/a lliurarà un full únic per autoritzar les
sortides de tot el curs així com el de dret d’imatge. Cal signar-lo per
tal que el nen/a pugui realitzar les activitats. Per sortides d’un dia
s’enviarà una circular informativa específica.
A l’escola cal portar...
- Mascareta (i una de recanvi a dins de la motxilla). Marcades amb
el nom del nen o la nena.
- Una cantimplora/ampolla d’aigua marcada amb el nom, que no
sigui de vidre.
- Una bosseta per guardar la mascareta en els moments en que
ens la puguem treure.
Esmorzars
Els nens i nenes han de venir esmorzats de casa, però han de
portar un petit entrepà o fruita per a l’hora del pati. Cal portar-lo dins
d’una carmanyola marcada amb el seu nom. No es poden portar
sucs, productes lactis, pastisseria industrial ni llaminadures.
Pla de consum de fruita a les escoles
Durant el curs escolar 2021-22 seguirem amb el Pla de consum de
fruita A la nostra escola mengem + fruita del Departament
d’Agricultura i Pesca que consisteix a distribuir gratuïtament fruita
i verdura fresca als escolars d’Educació Infantil i de Primària.
QUOTA DE MATERIAL
L’alumnat que no hagi fet efectiu l’import del material abans de l’1 de
novembre, no podrà realitzar les sortides previstes amb el grup. És molt
important el pagament del material perquè facilita la tasca dels alumnes
per seguir el ritme d’aprenentatge.

PLANTILLA DEL PROFESSORAT CURS 2021-22
Educació Infantil
P-3: Sónia Colomer
P-4: Mónica Rojas / Xènia Soler
P-5: Sara García
Educació Primària
1r: Núria Teixidó
2n: Meritxell Nebot
3r: Elisabet Joaniquet
4t: Diego Arenas
5è: Carla Benito
6è: Ainoa Fabra
Personal no docent
Conserge: Elena Garangou
Administrativa: Chelo Bejerano
Maria Manzanedo
CONTACTE AFA
Bústia de l’AFA
ampacalmaiol@gmail.com

HORARI D’ATENCIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE
Dilluns, dimarts, dimecres de 9h a 10h i dijous de 14.30h a 16h (us
preguem que respecteu aquest horari).

