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1r de E. Primària informacions inici de curs
Benvolgudes famílies,
Esperem que estigueu tots bé i que aquest estiu pugueu gaudir amb la família d´unes
merescudes vacances.
Actualment estem elaborant el Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc
de la pandèmia. En aquest pla quedaran definides les noves actuacions que haurem de fer el curs
vinent. És per aquest motiu que, ara com ara, no us podem informar sobre aspectes relacionats
amb les franges d´entrada i sortida de l´escola i altres aspectes de caire organitzatiu que estem
actualitzant per tal d’adequar el funcionament del centre a les noves instruccions del
Departament d’Educació. El Pla Definitiu es presentarà el mes de setembre al Consell Escolar.
Amb el desig de retrobar-nos al setembre i seguir treballant conjuntament us avancem alguns
aspectes del vostre interès.

PRIMERES REUNIONS AMB FAMÍLIES D’ALUMNES
Informacions generals d’inici de curs.
Educació Primària ➔ dimarts, 8 de setembre a les 19h on-line. Prèviament rebreu un enllaç.
Serà una reunió per explicar el Pla de Reobertura del Centre pel Covid19, mesures de seguretat.
Presentació de la nova Plataforma educativa.
Educació Primària 1r ➔ dimecres, 16 des setembre a les 19h on-line.
Aquesta reunió serà per tractar temes pedagògics i poder trobar-se el grup classe amb la tutora.

CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2020-21
14 de setembre
21 desembre
22 desembre / 7 gener
26 de març
27 de març al 5 d’abril

➔
➔
➔
➔
➔

Inici de les classes
Final de les classes del 1r trimestre al MIGDIA
Vacances de Nadal (ambdós inclosos)
Final de les classes del 2n trimestre a la TARDA
Vacances de Setmana Santa (ambdós inclosos)
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16 al 22 de juny
22 de juny

➔
➔

Jornada intensiva migdia. Servei de menjador
Acaben les classes

Dies festius:
Per a l’any 2020

Per a l’any 2021

24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè)

Els que determina la disposició del
departament d’empresa d’ocupació:

12 d’octubre (Mare de Déu del Pilar)
8 de desembre (Immaculada Concepció)

24 de maig (2a Pasqua)

Dies festius de lliure disposició (aprovats pel Consell Escolar de l’escola):
Dilluns 7 de desembre (pont de la Constitució i la Immaculada)
Dilluns 15 de febrer (Carnestoltes)
Divendres 21 de maig ( 2a Pasqua)

DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS DE PRIMER
Degut a la situació excepcional que els alumnes van viure el darrer trimestre, l’equip educatiu ha
considerat excepcionalment mantenir els grups de P5 i no fer la barreja de grups que
habitualment es realitza coincidint amb el canvi d´etapa. D’aquesta manera volem afavorir
l’adaptació al nou cicle i vetllar per l’estabilitat emocional de tots i totes les alumnes.
ATENCIÓ PERSONALITZADA A TOTS ELS ALUMNES I FAMÍLIES DE 1r EP
El dimarts 8 de setembre o el dimecres 9 de setembre us convoquem a una trobada
personalitzada amb les mestres de primer per tal de facilitar l’acolliment al nou curs escolar. Els
propers dies rebreu un missatge per correu electrònic indicant el dia i l’hora.
És molt important que aquest dia mantinguem tots les mesures de seguretat:
• Respectar l´horari assignat per tal de no coincidir amb altres famílies
• L’alumne/a vindrà acompanyat només per un adult (pare o mare)
• L’alumne/a i l’adult acompanyant ha de venir amb mascareta i respectar la distància social
en tot moment.
• Les trobades seran breus. Més endavant ja tindreu oportunitat de parlar més
detingudament amb les tutores.
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UNIFORMES
L’ús de la bata escolar és obligatori (bata a quadres blaus i blancs).
Amb l’objectiu de col·laborar entre tots en la convivència i bon ambient escolar, pensem que és
imprescindible que els alumnes assisteixin a l’escola amb cura de la seva imatge i recomanem
vestir de manera adequada.
Recordem que no està permès que els alumnes vinguin a l’escola amb xandall.
Ed. Física: És obligatori l’ús del nostre uniforme d’esport al llarg de tota la primària. Tot i que en
tenim un nou model (igual per a totes les escoles de la Companyia de Maria), durant aquest curs
seran vàlids els dos models.
Natació escolar: Han de portar el banyador de l’escola, casquet de bany de silicona, barnús o
tovallola i xancletes. L’alumne/a que per causa justificada no realitzi la sessió amb normalitat,
acompanyarà i assistirà a la piscina amb la resta del grup. Caldrà que porti les xancletes.
Els alumnes que arribin tard no podran assistir a la classe de natació i romandran en una aula del
seu nivell fent un treball específic
Tota la roba es podrà adquirir al col·legi, ja sigui a la recepció o per mitjà de la pàgina
WEB (“serveis: roba esportiva i bates”)

SERVEI D’ACOLLIDA
Recordem que l’escola disposa d’un servei d’acollida de 07:50 a 09:00 h. del matí i de 17:00 a
18:30 h. de la tarda. Per qualsevol informació al respecte cal consultar amb l’administració de
l’escola, on també se us informarà de les diferents modalitats d’ús i pagament.
Aquest servei s’iniciarà el dilluns dia 14 de setembre per la tarda. Aquest dia NO hi haurà
servei pel matí.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Des de la coordinació d’activitats extraescolars rebreu tota la informació referent als aspectes
organitzatius i al seu inici.
Per a aquelles activitats amb places vacants s’obrirà un nou termini d’inscripció per internet
de l’1 al 3 de setembre.
A la pàgina web de l’escola: www.lestonnacbcn.org podreu trobar més informació.
També us recordem que si el nombre de les noves sol·licituds superés el de les places vacants, es
realitzaria un sorteig entre elles (només les fetes al setembre).

Pàgina 3 de 4

INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT
• Tots els alumnes han de venir a l’escola amb mascareta.
• Fora bo que sigueu puntuals en el moment d’entrada i recollida dels alumnes, i que els
primers dies sigueu pacients. Si tots col·laborem, en poc temps es normalitzarà la sortida.
• Creiem molt convenient que els nens/es vinguin esmorzats de casa, i recomanem prendre,
a l’hora d’esbarjo, un petit complement (un petit entrepà o algunes galetes. Fora bo que no
portin ni sucs ni iogurts). En cas que sigui així, recomanem que ho portin dins d’un envàs de
plàstic hermètic fàcil d’obrir, marcat amb el nom i cognom.
• Us demanem que el vostre fill/a porti sempre roba còmoda. Recordeu, però, que no es pot
venir amb xandall.
• Cal que cada dia porti una motxilla (recomanem que sigui sense rodes; en el cas que tingui
rodes, caldrà que dugui la motxilla penjada a l'esquena en els desplaçaments per les escales del
recinte escolar).
• La bata escolar ha d’anar marcada amb el nom i cognoms de l’alumne/a. Els alumnes fins a
4t de Primària (inclosos), a més caldrà que la tinguin marcada a la part externa, superior
esquerra.
• Els alumnes de nova incorporació cal que portin la còpia de la targeta sanitària.
• Un petit necesser amb raspall o pinta, raspall de dents i dentífric per fer la higiene personal,
marcat amb el nom i cognom.
• Cal que portin una cantimplora petita o ampolla d'aigua que ells puguin obrir i tancar,
marcada amb el nom (per temes de sostenibilitat cal evitar les ampolles d´un sol ús).
• Cada alumne haurà de portar una bossa marcada amb el seu nom amb 5 mascaretes de
recanvi.

Moltes gràcies per la vostra atenció,
Anna Gal-Boguñá

Bego Tomé

Lluís Jordana

Cap d´Estudis

Directora d´Ed. Infantil i Primària

Director Titular

d’Ed Infantil i Cicle Inicial

Barcelona, 21 de juliol de 2020
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