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Calldetenes, setembre del 2020

Benvingudes famílies.
Estem molt il·lusionats en informar-vos que l’escola torna a obrir les portes. Tots els professionals
que treballem a l’escola (mestres, administrativa, conserge, monitors, etc) estem treballant per fer
de l’escola un espai segur, tot i que hem de ser conscients que el risc zero no existeix.
El Departament d’Educació ens ha recomanat unes mesures per garantir la seguretat de tothom
com desdoblar gairebé tots els grups per poder reduir el número d’alumnes per classe,
l'obligatorietat de l’ús de mascareta en totes les entrades i sortides i moltes altres que us
informarem a la reunió d’inici de curs i a través del whatsapp i correu electrònic de l’alumnat. Per
això us demanem que estigueu al cas de qualsevol comunicació que us pugui arribar de l’escola.
Aquest curs l’iniciem amb un equip directiu nou format per en Sito Romero com a director, en
Txus Martínez com a cap d’estudis i la Belén Ocaña com a secretària.
Per acabar, us demanem que entengueu que ens trobem en un moment excepcional i que
heu de ser sincers amb vosaltres mateixos i molt respectuosos amb els altres i informar de
qualsevol petit símptoma relacionat amb la COVID-19 que hi pugui haver a casa, doncs la única
manera de fer front a aquesta pandemia és que hi hagi una molt bona comunicació entre tots.
Equip directiu
Calendari curs 2020-21
Segons l’ORDRE EDU/119/2020, del 3 de juliol, per la qual s'estableix el calendari escolar del
curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, i amb l’acord del Consell
Escolar de l’escola, el calendari queda de la següent manera:
Inici de curs
Fi de curs
Vacances

Dies festius

14 de setembre de 2020
22 de juny de 2021
Nadal: del 22-12-20 al 7-01-2021 (ambdós inclosos)
Setmana Santa del
27-03-2021 al 5-04-2021 (ambdós
inclosos)
24 de setembre
(festa local)
12 d’octubre
(festiu)
7 de desembre (lliure disposició)
8 de desembre (festiu)
15 de febrer
(lliure disposició)
30 d’abril
(lliure disposició)
24 de maig
(festa local)
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Horari
Es farà l’horari marc que estableix el Departament d’Ensenyament per als centres d’Educació
Infantil i Primària de Catalunya.
Educació Infantil i Primària:

Matí de 9 a 2/4 d’1

Servei de menjador:

Tarda de 3 a 2/4 de 5

Educació Infantil i Primària de 2/4 d’1 a 3

El 21 desembre de 2020 es farà jornada continuada de 9 a 1 del matí.
Del 14 de juny al 22 de juny de 2022 es farà jornada continuada de 9 a 1 del matí.
Abans del 14 de setembre us compartirem els horaris d’entrades i sortides del matí i de la
tarda que s’han dissenyat per assolir les mesures establertes pel COVID-19.

Tutories
P-3 A
P-3 B
P-4 A
P-4 B
P-5 A
P-5 B
1r A
1r B
2n A
2n B
3r A
3r B
4t A
4t B
5è A
5è B
6è

Mercè Franquesa
Xus Fígols
Anna Jordà
Yolanda Martin
Elisabet Trulls
Marta Sala
Carolina Pérez/Glòria Vinyeta
Anna Lluis
Montse Sáez
Núria Amblàs
Teresa Gelmà
Montse Arumí
Rosanna Tarí
Montse Vilaregut
Rosa M. Blanco
Lídia Navarro
Eva Sabatés

Especialistes
Sito Romero
Rosanna Tarí
Gina Casadesus
Anglès
Eva Sabatés
Anna Lluís
Belén Ocaña
Teresa Gelmà
Música
Cristina Torres
Ed. Especial
Noe Alonso
Religió
Toni Alcalà
Reforç Infantil
Estel Riubugent
Administrativa
Mary Fernández
Conserge
Maite Plana
Equip directiu
Director
Sito Romero
Cap d’Estudis
Txus Martínez
Secretària
Belén Ocaña

Educació física

Reunions de curs
Per millorar les relacions escola família, a principi de curs es realitzen reunions de pares i mares.
Enguany, l’objectiu d’aquesta primera reunió és informar a les famílies de totes les mesures de
prevenció del COVID i de l’organització de l’escola en aquest nou curs tan “singular”. Per això és
molt important la vostra assistència.
Els dies i hores de les reunions presencials són els següents:
P3 
1r 

 Dimarts 8 de setembre a les 13:15h del migdia entrada al carrer estudis
Dilluns, 7 de setembre a les 13:15 del migdia entrada per la porta principal.
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Reunions telemàtiques
Nivell

Horari

Contrasenya

P4

Dimarts 8 de setembre a les 17:00

parvulari4

P5

Dilluns 7 de setembre a les 17:00

parvulari5

Segon

Dilluns 7 de setembre a les 17:00

segon

Tercer

Dilluns 7 de setembre a les 18:00

tercer

Quart

Dimarts 8 de setembre a les 17:00

quart

Cinquè

Dimarts 8 de setembre a les 18:00

cinque

Sisè

Dimarts 8 de setembre a les 18:00

sise

Per aquestes reunions telemàtiques las famílies de P4 i P5 rebran un un video tutorial per poder
connectar-se a l’hora corresponent a través d’un whatsapp dels pares i mares delegats.
Quotes i pagaments
-

Al Juliol es va demanar a les famílies que fessin l’ingrés de les quotes de material: 80
euros l’alumnat de P3, 60 euros els de P4 i P5 i 50 euros tots els de Primària.

-

L’escola té els diners de les sortides que no es van poder realitzar el tercer trimestre.
Aquest curs els anirem utilitzant i quan s’acabin cobrarem les sortides individualment.

-

Aquest curs només compraran quadernets l’alumnat de primer, segon i tercer. Durant els
primers dies de setembre us informarem com fer el pagament. Tot i aixì, al llarg del curs
aquesta informació pot patir canvis.

-

El mes d’octubre l’AMPA informarà com fer el pagament de la quota de l’AMPA.

Blog de l’escola
TOTA AQUESTA INFORMACIÓ TAMBÉ PODREU TROBAR-LA A LA NOSTRA PÀGINA WEB:
www.escolasantmarc.cat
Durant el curs hi trobareu informacions, dades de l’escola, activitats del centre, fotografies de les
festes, de les sortides,... Cada comunitat hi té el seu blog on trobareu un recull de les activitats
que es realitzen.
Teniu en compte que la informació que és vàlida avui no ha de perquè ser vàlida demà. Us
demanem molta comprensió, paciència i flexibilitat, especialment, aquests primers dies
d’escola doncs rebem comunicacions del Departament de Salut diariament.

Cordialment,
L’Equip de mestres
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