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 INFORMACIONS  Principi de curs 2020-21
Benvolgudes famílies,
Començam un nou curs escolar que és molt diferent dels que hem viscut fins ara, un curs en el

que  alumnes  i  mestres  estam  subjectes  al  seguiment  de  protocols  d’actuació  que  la  Conselleria
d’Educació i Sanitat ens va marcant per fer front a la crisi sanitària. Tot i així afrontam els nous reptes
amb il·lusió i ganes de treure el curs endavant el millor possible. 

A continuació us feim arribar unes informacions que ajudaran al bon funcionament de l’escola. 

AGENDA.  RECORDAU  QUE  L’AGENDA  ÉS  EL  PRINCIPAL  VEHICLE  DE
COMUNICACIÓ ENTRE LA FAMÍLIA I L’ESCOLA: REVISAU-LA CADA DIA!
Sempre que hi hagi una anotació per part d’un mestre retornau-la firmada. També és molt important
que empleneu la pàgina 1 amb les dades personals de l’alumne/a.

DIRECCIÓ. Com sempre estam a la vostra disposició diàriament de 9.00 a 9.50h  i de 13 a 14h
per rebre qualsevol suggeriment o consulta. Si no ho podeu fer en aquest horari, concertarem la visita
en un altre moment.

L’Equip Directiu està format per:
- Directora: Francesca Pinya Porquer
- Cap d’Estudis: Antònia Gomila  Mascaró
-     Secretària: M. Dolors Bonnín Vivancos 
Per a qualsevol comunicat, el telèfon de l’escola és el 971 550840 i el fax 971 552369 .
e-mail: cpescanyar@educaib.e  u  
Web: www.cpescanyar.cat

EQUIP DE MESTRES. Aquesta és la relació de tutors i especialistes del nostre centre:

1rA   Mª Antònia Bauzà
1rB   Joan Bonet Anglès:  Francisca Bauzà i Bernat Ramis
1rC   Margalida Llodrà
2nA  Carme Sánchez Música: Maria Bel Sansó
2nB  Joan Carles Llompart
2nC  Mª Magdalena Trobat EF:  Sebastià Grimalt
3rA   Aina Mª García
3rB   Catalina Puigròs AL:  Maria Lliteras
3rC   Francisca Saez
4tA   Isabel Bennàssar Suport:  Catalina M. Bauzà
4tB   Bel Llull
4tC   Antònia Rullan Religió:  Jesica Godoy
5èA  Jaume Barceló
5èB   Mª Cristina Jiménez Orientadora: Mª de los Ángeles Uribarri
5èC  Aina Amorós 
6èA  Francisca Vidal ATE: Martina Celià
6èB  Francesca Sureda
6èC  Esther Barrionuevo

HORARI ESCOLAR. Com cada any el centre obrirà les portes a les 8.45, però per motius de
Covid-19 els  infants  pujaran  directament  cap a  la  seva aula  així  com vagin  arribant.  Així  i  tot  es
recomana que els cursos de 1r, 3r i 6è arribin el més prest possible per poder començar les classes, ja
que l’horari de sortida serà:    1r, 3r i 6è nivell a les13.45h

                                    2n, 4t i 5è nivell a les 14h
Els horaris de pati seran:    1r i 6è nivell de les 10.30 a les 11h
                                            2n i 4t nivell de les 11.15  les 11.45h

                                3r i 5è nivell de les 12 a 12.30h
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DIA DE VISITA DE PARES.
Per parlar amb els/les tutors/es dels vostres fills, el dia de visita serà els dimarts de 15.30 a

16.30 hores.  Pregam que confirmeu la visita a través de l’agenda escolar.

OBERTURA CENTRE A LES 7.30 h. El nostre centre disposa des de dia 10 de setembre del
servei de guarderia (entrada dels alumnes al centre a partir de les 7.30h). Les famílies que vulguin
emprar  aquest  servei  poden  sol·licitar-ho  directament  als  monitors  que  els  informaran  sobre  el
funcionament i pagaments.

CALENDARI ESCOLAR. 
Inici de curs per 1r, 2n i 3r nivell: 10 de setembre de 2020
Inici de curs per 4t, 5è i 6è nivell: 11 de setembre de 2020
Darrer dia de curs: 22 de juny de 2021
Dies festius 2020: 12 d’octubre, 7 i 8 de desembre.
Dies festius 2021: 1 de març.
Dies festius locals:  8 de març i 4 de juny de 2021
Altres dies no lectius:  2 de novembre de 2020 i 3 de maig de 2021 (consensuats entre les

escoles del municipi) i 26 de febrer de 2021 (festa escolar unificada).
Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
Vacances de Pasqua: del 1 al 11 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

ENTRADES I SORTIDES. Les  entrades  i  sortides d’alumnes sempre es fan pel  portal  del
carrer Sebastià Perelló (devora l’Institut), el qual està tallat al trànsit de vehicles durant l’horari lectiu.
El portal petit del carrer Es Canyar només s’utilitza en cas d’entrar després de les 9h o sortir abans de
les 14h. 

MENJADOR ESCOLAR. A partir de dia 10 de setembre es posa en funcionament el servei de
menjador. El preu per als alumnes fixos és de 6.25€ i per als alumnes esporàdics o eventuals a 6.90€. A
les oficines del centre tenim el full d’inscripció per als alumnes fixos i els esporàdics han de comprar el
tiquet a les 9h del matí a Direcció.  

CAMISETES DEL CENTRE. Gràcies a la col·laboració de l’Apima, disposam de camisetes
per utilitzar a les sortides escolars. Recomanam la seva adquisició.  El preu és de 6€ pels socis de
l’Apima i 8€ en el cas excepcional que no s’hagi pagat la quota. La venda serà els dimarts d’octubre de
les 15.30 a les 16.30h.

COMUNICACIONS DEL CENTRE. A partir d’enguany les informacions les publicarem a la
web del centre (ja no s’entregaran en paper) i s’enviaran avisos o notificacions mitjançant el Gestib o
correu electrònic. Aconsellam als pares i mares que encara no disposen d’usuari Gestib que ens ho
sol·licitin. 

A  la  nostra  pàgina  web  podeu  consultar  diferents  documents  del  centre,  també  el  Pla  de
Contingència que hem fet enguany per fer front a la crisi sanitària.

Les còpies o certificacions, comunicacions i notificacions del centre s’expediran en català, tal i
com especifica el PLC (Projecte Lingüístic de Centre) excepte en el cas que la persona interessada
sol·liciti la versió castellana. En aquest cas la informació es donarà a nivell oral i/o escrit tan aviat com
ens sigui possible, ja que no disposam en el centre de personal administratiu.

APIMA. Les activitats extraescolars previstes per a aquest curs estan publicades a la web del 
centre a l’apartat d’Apima.

ASSEGURANÇA. Ja que no hi ha cap tipus d’assegurança escolar, tots els alumnes  de 1r i
nouvinguts han d’haver entregat una fotocòpia de la seva targeta sanitària. Els alumnes de 2n a 6è han
d’entregar-la en el cas que la s’hagin renovada. En cas que un/a alumne/a es faci mal, el centre es
posarà en contacte amb els familiars per a la seva recollida. En el cas que aquesta no sigui possible un
membre del claustre acompanyarà l’infant al Pac si es considera necessari i sempre que la família ens
hagi firmat la pertinent autorització. 
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