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CALENDARI 
 
Inici de curs :   14 de setembre de 2020 
 

Fi de curs :   22 de juny de 2020 
 

Vacances de Nadal :  del 22 desembre de 2019 al 07 de  gener de 2020 (ambdós inclosos) 
 
 

Vacances de Set. Santa: del 05 d’abril al 12 d’abril de 2020 (ambdós inclosos) 
 

Festes generals: Els dies festius seran els del calendari laboral vigent. Per a l’any 2020, els que determini 
la disposició corresponent del Departament de Treball. 

 

Festes locals:    Les designades per l’any 2020 i 2021 
 

                Festes lliure disposició:                07 de desembre de 2020 
15 de febrer de 2021 
21 de maig de 2021 

     
 

HORARI  ALUMNES 
ü Horari Ordinari: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30 

ü Jornada Continuada: de 9:00 a 13:00 

ü Servei d’Acollida: de 7:30 a 9:00 i de 16:30 a 18:00  a càrrec de l’AFA. Es realitzarà al menjador de l’escola i 
els alumnes hauran de portar mascareta ja que formen part de diferents grups estables.  

L’entrada i sortida es farà de forma graduada de 09:00 a 09:15, a les 12:30, a les 15:00 i de 16:20 a 16:40 

Els alumnes que no es recullin a l’hora, com és habitual, si no estan preinscrits al servei d’acollida i siguin reincidents seran 
posats a disposició de la Guardia Urbana. 

Entrades: 
 

Grup Espai-
porta 

Horari Consideracions 

P3  
 

C/ 
Felip II 
Porta 

Princip
al  

09:10 
Les portes s’obriran a les 

09:00 
Els alumnes de 1r, 2n, 3r 
hauran de pujar a la seva 

aula situades al segon pis. Els 
alumnes de p3, p4, p5  

hauran d’anar a la seva zona 
assignada al vestíbul 

P4 09:00 
P5 09:05 
1r 09:00 
2n 09:10 
3r 09:15 

 

4t  
C/ Felip II Porta de l’AFA  

09:10 Els alumnes pujaran 
sols per l’escala 
metàl·lica del pati cap a 
les seves aules situades 
al primer pis de l’escola  

5è 09:05 
6è 09:00 

 

Sortides: 
 

 

 
  
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup Espai-
porta 

Horari Consideracions 

P3  
 

C/ Felip 
II , porta 
principa

l  

16: 15 
Les portes s’obriran a les 16:15 per 

p3 i a les  16.25 per la resta. 
Els alumnes d’infantil sortiran per 
la porta de la dreta i els alumnes 
de primària per la de l’esquerra.  

P4 16:25 
P5 16:30 
1r 16:30 
2n  16:35 
3r 16:40 

 
4t  

C/ Felip II porta de l’AFA  
16:40 Els alumnes sortiran sols per la porta 

de l’AFA, el tutor els acompanyarà 
fins a la porta.  

5è 16:35 
6è 16:30 
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  Es prega la màxima puntualitat a les hores d’entrada i de sortida. 

 

Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Les persones que portin i 

recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions. 

La sortida de les 12:30 i l’entrada de les 15:00 es faran a l’horari habitual atès el reduït nombre d’alumnes que dinen a 

casa. 

S’obrirà la porta de l’escola  a les 09:00 i a les 16:25 ( excepte p3 que s’obrirà a les 16.15h)  

Les famílies no podreu entrar al recinte excepte les famílies dels alumnes de p3 i p4 durant el període 

d’adaptació i només ho podrà fer un membre de la família i sempre amb mascareta.  

 

 
MESURES DE PREVENCIÓ PRESES :  
 
Requisits per accedir a l’escola:  

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 

amb qualsevol altre quadre infecciós. 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en 

cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta -amb la família o persones tutores i 

el seu equip mèdic de referència-, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment  al 

centre educatiu. 

Malgrat l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per complicacions de la COVID-19: 

• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 

• Malalties cardíaques greus. 

• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments 

immunosupressors). 

• Diabetis mal controlada. 

• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Control de la simptomatologia:  
 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. Haureu de signar i portar el 

primer dia de curs 2020-2021, una declaració responsable que us adjuntem en aquest mateix correu i  a través 

de la qual: 

• Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 

• Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia 

compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho 
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immediatament als responsables del centre educatiu pètal tal de poder prendre les mesures 

oportunes. 

A l’inici d’aquest curs, totes les famílies del centre disposareu d’una llista de comprovació de símptomes. 

( adjuntada en aquest mateix correu)  

La família i/ o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. 

Les famílies són les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti 

algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre i haurà d’avisar a l’escola.  

Ús de mascaretes i sabates ( educació infantil) :  
 

L’escola, en cap cas, oferirà mascaretes als seus alumnes en cas de que el seu ús sigui obligatori). Els alumnes 

i les seves famílies són els responsables de portar a la seva mascareta de casa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Els alumnes d’educació infantil (p3,p4 i p5) hauran de portar un calçat de recanvi per tenir a l’escola, aquest calçat ha 

de ser còmode i ha de permetre l’autonomia del nen/a a l’hora de posar-se’l,  ja que es canviaran el calçat del carrer 

per tal de garantir al màxim les mesures de prevenció sanitària.  

• Els alumnes que portin mascareta l’hauran de portar marca amb el nom i portar una ronyera semblant a la del model 

 per guardar-la correctament.  

 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES  
 

Aquest curs 20-21 les famílies no podreu accedir al recinte de l’escola , exceptuant les entrevistes individualitzades, 

que en la mesura del possible es faran de forma presencial amb totes les mesures de prevenció establertes i per la 

qual sereu convocats per la tutor/o via agenda o trucada telefònica. Pel que fa a la comunicació diària, ho podreu 

fer:  

Col·lectiu Indicació Tipus de mascareta 

Educació Infantil -No obligatòria ( segons normativa 
vigent)  

Higiènica amb compliment de la 
norma UNE 

 
 

Educació Primària 

-No obligatòria si s’està amb el 
grup de convivència dins de 
l’aula. 
-Obligatòria en tots els espais 
comuns.  
( segons normativa vigent)  

 
 

Higiènica amb compliment de la 
norma UNE 

 
 

Personal docent i no 
docent 

-Recomanable en els grups 
estables. 
-Obligatòria pel personal quan 
imparteix classes a diferents 
grups, quan no formen part del 
grup de convivència estable i no 
es pugui mantenir la distància 
d’1,5 metres. (segons normativa 
vigent)  

 
 

Higiènica amb compliment de la 
norma UNE 
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- En primer lloc i com a mitjà principal a través de l’agenda personal de cada nen que els tutors i tutores 

mirant diàriament.  

-En segon lloc a través del classroom les famílies de primària, tenint molt en compte que els tutors no 

mirant cada dia aquest correu. 

- A través d’un correu personal de la tutora/tutor d’educació infantil  que us facilitarem en iniciar el curs , 

tenint molt en compte que els tutors no mirant cada dia aquest correu.  

 
S’informarà del dia i hora de la reunió de famílies i del format 
 ( presencial o telemàtic) en funció de l’evolució de la pandèmia i les instruccions rebudes per part del Departament.  
 
A les reunions només hi podrà assistir un membre de la família.   
 
Els nens i nenes no poden assistir aquestes reunions.  

 
ANIVERSARIS 
 
Els aniversaris dels nens i nenes es celebren dins del temps escolar amb activitats dissenyades des de l’escola. En cap cas 
han de portar ni llaminadures ni pastissos ja que la comunitat educativa així ho ha establert.  

 

ESMORZARS i BERENARS  
 
Els metges i dietistes aconsellen sortir de casa esmorzats, com a bon hàbit de salut. Des de l’escola fomentem una 
alimentació saludable (Pla de Consum de Fruita a les escoles) i recomanem fer ús de la carmanyola. Aquest curs el pla de 
consum de Fruita es seguirà fent però ho gestionarem de manera diferent, ja que les famílies no podeu accedir a l’escola, 
per tant es donarà la peça de fruita sencera als alumnes a la tarda perquè la mengin per berenar un cop hagin sortit de 
l’escola.  
 
Us recordem que els dimarts i dijous són els dies d’esmorzar saludable a l’escola i es recomana portar fruita de casa. La 
resta de dies us encoratgem a seguir una dieta equilibrada portant petits entrepans i/o altres aliments saludables evitant 
qualsevol tipus de brioixeria industrial. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Rebreu informació per part de l’AFA pel que fa referència a les activitats extraescolar i les dates d’inici de les mateixes. 
 

SORTIDES I ACTIVITATS 
Durant el curs es realitzen activitats i sortides complementàries al treball que es desenvolupa a l’aula i que tenen un 
caràcter cultural i/o lúdic. En la mesura del possible seguirem realitzant aquestes sortides o es faran al propi centre.  
La informació detallada d’aquestes activitats es facilitarà a les reunions de classe de començament de curs. També la 
trobareu en el full informatiu mensual –Secrets d’Escola- i en la pàgina web del centre: www.escolalestel.cat 

 

BATES I EQUIPACIÓ ESPORTIVA 
 

Els alumnes, de P3 a 6è, han de tenir una bata a l’escola (que s’utilitzarà en activitats puntuals que puguin fer que els 
alumnes es taquin). La bata ha de portar el nom i una beta llarga per poder-la penjar. Us recomanem que la bata dels 
alumnes d’Educació Infantil  porti goma al coll i als punys  i una butxaca al davant. 
 
L ’equipació d’Educació Física i Psicomotricitat  es podrà adquirir a la botiga Oh My Sister C/ Gran de la Sagrera nº87.  
 
Els dies que hi hagi Educació Física cal portar roba de recanvi dins d’una bossa, preferentment de roba i marcada amb el 
nom de l’alumne/a.  
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MEDICAMENTS I MALALTIES 
  

En horari escolar no s’administrarà cap medicament que no vagi acompanyat de la corresponent recepta mèdica amb el 
nom del nen/a, la periodicitat, la dosificació i l’autorització de la família. 
Heu de comunicar al centre qualsevol problema de tipus mèdic del vostre fill, tan bon punt li sigui detectat. Us recordem 
que els nens amb febre o malalties (en especial les contagioses) no podran venir a l’escola. En el cas de les malalties 
contagioses els infants hauran de portar l’alta mèdica en incorporar-se al centre. 

 
PROFESSORAT DEL CENTRE 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 Comunitat de petits  
Mª Luisa Prieto                                                     P3A 
Alba Balleste      P3B 
Mercè Carles                                                        P4 
Irene Artieda                                              P5 
Desirée Cobo i Raquel  Ortiz                        Reforç 
MªJosep Martínez                    Llengua Anglesa 
MªJosé Esteban                Tècnica Ed. Infantil 
Yaiza Ramos      Ed. Especial    
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Comunitat de  mitjans  
Diana Gómez      1r 
Javier Gozalo                             2n   
Júlia Rdriguez + reducció 1/3    3r 
Àlex Calafell      Ed. Física i Anglès 
Alejandra Arroyo     Ed. Especial   
Anna WhiteHouse     Ed. Música  
Marta Rubio      Reforç 
Comunitat de grans  
Pilar Comas                              4t  
Blanca Martin                                      5è 
David Carrera                     6è 
Vanessa Rodríguez     Ed. Especial 
MªJosep  Martínez                                 LL. Anglesa  
Miguel Àngel Rueda                 Ed. Física 
Eva Legido      Reforç  
 
 
Mestra de Religió comunitat de mitjans i grans : Laia Ballesta 

      
Vetlladores 
Esperanza Iglesias 
MªDolores Robles 
    
 

EQUIP DIRECTIU 
Marta Rubio                              Direcció 
Eva Legido       Cap d’estudis 
Desirée Cobo                  Secretària 
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SERVEIS EDUCATIUS I PERSONAL NO DOCENT 
 
 Nati Campo              Equip d’Assessorament Pedagògic 
 Maribel Vilà                           Logopeda CREDA 
  
 Mireia Márquez                Consergeria 
 Dolors Fenollar              Administrativa 
  

HORARI  VISITES / ENTREVISTES 
 

Totes les reunions amb direcció, cap d’estudi, secretaria i administració hauran de ser amb cita prèvia trucant al telèfon 

de l’escola.  

Direcció: dimarts de 9:30h a11h 

Cap d’estudis: dimarts de 15h a 16.30h  

Secretaria: dijous de 15h a 16:30h  

Entrevistes tutors-famílies: dilluns de 12:30h a 13:30h 

  
Les entrevistes s’hauran de concertar per les dues parts amb antelació. És convenient l’assistència de tot el nucli familiar a 
les reunions i entrevistes sempre amb mascareta. En principi aquestes reunions es faran de forma presencial si calgués fer-
les online us facilitarem l’accés.  
Us recordem que els alumnes no hi poden assistir i que no es podran quedar sols a l’escola esperant que finalitzi la reunió. 

LLIURAMENTS D’INFORMES                                 
 
Els informes d’avaluació es lliuraran a les famílies d’acord amb el següent calendari: 
 
EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4, P5) 
1r informe 05 de febrer de 2021 
2n informe 21 de juny de 2021 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
1r informe 21 de desembre de 2020 
2n informe 02 d’abril de 2021 
3r informe 21 de juny de 2021 
 
 
 

SERVEI  DE  MENJADOR 
 
Responsable: Carla Iglesias 
 
Horari d’atenció:  dilluns i dimecres  de 9 a 11 del matí. Caldrà sol·licitar cita prèvia per poder ser atesos a través de correu 
electrònic que trobareu a la web de l’AFA.  En la mesura de lo possible totes les gestions s’hauran de fer per internet.  
 
Els alumnes de la comunitat de petits menjaran al menjador de l’escola en el primer torn i garantint les distancies de 
seguretat i els grups estables. Hi haurà un monitor per cada grup estable. Els alumnes de p3 dormiran al gimnàs en dos 
espais diferenciats per tal de mantenir els grups estables.  
 
Els alumnes de la comunitat de mitjans menjaran a l’aula polivalent de primària que s’ha habilitat per fer aquest ús en el 
primer torn de menjador garantint així els grups estables i les distàncies i mesures de seguretat establertes. Cada grup 
estable tindrà un monitor/a.  
 
Els alumnes de la comunitat de grans menjaran al menjador de l’escola en el segon torn. Entre el primer i el segon torn el 
menjador serà desinfectat i ventilat seguint les mesures de prevenció establertes.  
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Els alumnes de la comunitat de grans i mitjans no coincidiran al pati ja que s’han establerts dos torns diferents de menjar 
per  preservar l’estabilitat dels grups estables i evitar els contactes amb la resta de grups. Cada grup tindrà una zona del 
pati determinada igual que en patí de l’horari lectiu.  
 
El alumnes de p4 i p5 faran ús del pati d’infantil tenint en compte també els grups estables.  

 
   

 
Durant el període d’adaptació els alumnes de p3 no es podran quedar a dinar i els alumnes de P4 

s’aconsella que tampoc.  
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• En aquest document s’ha fet un resum de totes les instruccions que considerem bàsiques per iniciar el curs.  

 
US RECOMANEM , que us llegiu tot el pla de retorn a l’escola curs 20-21 penjat a la web , on de forma detallada queden 
explicades totes les mesures que s’han pres en els  diferents aspectes de la vida escolar fruit de la pandèmia i que guiaran  
el funcionament de l’escola durant el curs 20-21. Aquest pla està elaborat basant-se en la normativa actual i per tant 
s’haurà d’anar ajustant , si cal, a les noves normatives i evolució de la pandèmia. Si es produeixen canvis rellevants per la 
vostra organització s’informarà degudament amb els mitjans de comunicació establerts.   
 
 
Bon curs 2020-2021 a tots i totes  
 
La direcció  
 
 

 
 


