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Calldetenes, juliol del 2021

Benvolgudes famílies.

Obrim el curs 2021-22 amb la sensació que la pandemia ens ha servit per apropar-nos més a les

famílies del centre i a ser una millor comunitat educativa. Iniciem un altre curs amb la incertesa de

no saber si les mesures covid actuals continuaran actives a principis de setembre. És per això,

que els professionals que treballem a l’escola (mestres, administrativa, conserge, monitors, etc)

continuem treballant per fer de l’escola un espai segur, tot i que hem de ser conscients que el risc

zero no existeix.

Aquest curs tornem a recuperar les dues corals de l’escola, una amb l’alumnat de primer a

tercer i l’altre amb l’alumnat de quart a sisè. També ens plau informar-vos que al llarg del curs

posarem en marxa la RÀDIO de l’escola Sant Marc a càrrec dels grans de l’escola.

Del procés de participació que vam fer amb tots vosaltres, dir-vos que a l’agost hi haurà obres a

l’escola on es milloraran la cuineta d’Educació Infantil i es posaran taules de pícnic davant

del menjador per poder ampliar el treball fora de l’aula. Al llarg del curs us anirem informant de

totes les novetats a través del Sant Marc New’s, la pàgina web i el whatsapp.

Aquest curs desdoblarem internament els nivells de P4 i P5. En canvi, el nivell de segon passa a

ser un sol grup de 25 alumnes.

Pedagògicament, us comuniquem que aquest curs participarem en el Programa d’Acceleració de

la Transformació Educativa que tindrà una durada de tres anys i ens ajudarà a replantejar l’escola

des de totes les vessants.

Aprofitem per desitjar-vos un bon estiu,

Equip directiu
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Calendari curs 2021-22

Segons l’ORDRE EDU/119/2021, del 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del
curs 2021-2022 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 13 de setembre de 2021

Fi de curs 22 de juny de 2022

Vacances
Nadal: del  23-12-21  al  7-01-2022 (ambdós inclosos)
Setmana Santa del 11-04-2022 al 18-04-2022 (ambdós
inclosos)

Dies festius

24 de setembre      (festa local)
12 d’octubre           (festiu)
1 de novembre       (festiu)
6 de desembre       (festiu)
7   de desembre     (lliure disposició)
8   de desembre     (festiu)
28 de febrer           (lliure disposició)
2 de maig               (lliure disposició)
6 de juny                (festa local)

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 9h a 2/4 d’1h Tarda de 3h a 2/4 de 5h

El 22 desembre de 2021 i del 13 de juny al 22 de juny de 2022 es farà jornada continuada de
9h a 13h del matí.

Tutories Especialistes
P-3 Anna Jordà

Educació física
Sito Romero

TEI Montse Casas Rosanna Tarí
P-4 A Mercè Franquesa Cristina Masó
P-4 B Xus Fígols Jordi Costa
P-5 A Marta Sala

Anglès
Anna Lluís

P-5 B Elisabet Trulls Mª Josep Maresma
1r A Montse Sàez Belén Ocaña
1r B Núria Amblàs Teresa Gelmà
2n Teresa Gelmà Música Cristina Torres

3r A Montse Arumí Ed. Especial Noe Alonso
3r B Mª Josep Maresma Religió Toni Alcalà
4t A Montse Vilaregut Administrativa Mary Fernández
4t B Lídia Navarro Conserge Maite Plana
5è A Rosanna Tarí Equip directiu
5è B Cristina Masó Director Sito Romero
6è A Carol Perez Cap d’Estudis Txus Martínez
6è B Anna Lluís Secretària Belén Ocaña
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Reunions d’inici de curs

Per millorar les relacions escola família, a principi de curs es realitzen reunions de pares i mares.

L’objectiu d’aquesta primera reunió és informar a les famílies de totes les mesures que posarem

en el Pla d’Organització de Centre que dependrà dels documents del Departament d’Educació i

de Salut. Les reunions de P3 i 1r de primària seran presencials, la resta estem vetllant poder

fer-les presencials per tenir un contacte més directe amb vosaltres. La primera setmana de

setembre us indicarem si seran presencials o telemàtiques..

Els dies i hores de les reunions presencials, en que hi ha canvi d’etapa, són els següents:

P3 Dimarts  7 de setembre a les 13:15h del migdia entrada per la porta principal.

1r Dilluns, 6 de setembre a les 13:15 del migdia entrada per la porta principal.

Reunions de continuïtat d’etapa: (Seran presencials sempre que la normativa del Departament

ens ho permeti)

Nivell Horari

P4 Dimarts 7 de setembre a les 17:00

P5 Dilluns 6 de setembre a les 17:00

Segon Dilluns 6 de setembre a les 18:00

Tercer Dilluns 6 de setembre a les 19:00

Quart Dimarts 7 de setembre a les 17:00

Cinquè Dimarts 7 de setembre a les 18:00

Sisè Dimarts 7 de setembre a les 19:00

Les famílies de P3 podran venir a l’escola el 9 de setembre de 10h a 12h, en franges de 30

minuts per poder portar el material del curs i veure l’aula de l’alumnat (Us informarem més en la

reunió del 7 de setembre)

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, P4 i P5 i 70 euros tots els de Primària.
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- Les sortides es pagaran al llarg del primer trimestre. Us informarem de les activitats i

sortides al llarg del mes de setembre.

- Aquest curs no cal comprar llibres de llengua castellana i coneixement del medi social i

natural. L’alumnat de primària només tindrà llibre de llengua catalana, de matemàtiques i a

partir de tercer d’anglès.

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

Corals

Les corals de l’escola són una activitat gratuïta dirigides per la Cristina Torres, especialista de

Música de l’escola.

La comunitat dels mitjans la faran els dimecres de 12:30h a 13:15h

La comunitat dels grans els divendres de 12:30h a 13:30h.

L’inscripció de les corals es farà al setembre.

Blog de l’escola

TOTA AQUESTA INFORMACIÓ, I LES NOVETATS QUE ANEM REBENT, 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.

Tingueu en compte que la informació que és vàlida avui no ha de perquè ser vàlida demà. Us

demanem molta comprensió, paciència i flexibilitat, especialment, en els primers dies

d’escola.

Cordialment,

L’Equip de mestres
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