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Benvinguda

Benvolgudes famílies, 

Us presentem el document amb les informacions que fan

referència al proper curs 2020-21. Un curs on l'adaptació,

l'empatia i la flexibilitat hauran de ser-hi presents. 

Aquest document que us fem arribar té com a objectiu

concretar aspectes organitzatius de centre, tot i que cal tenir en

compte que a finals d'agost tindrem una reunió amb Serveis

Territorials que podrien, en cas de fixar nous criteris, afectar al

redactat que us presentem. 

 

Iniciem un nou curs amb moltes ganes i motivació perquè pugui

ser un gran curs malgrat qualsevol circumstància que es pugui

esdevenir.

Heu de tenir la seguretat que professors, PAS, equip directiu i

equip titular de centre vetllarem per oferir-vos com sempre, el

màxim de professionalitat i dedicació.

Benvinguts doncs, i molt bon curs 2020-21!

Equip directiu





Requisits
d'accés al centre
Donada la situació sanitària del moment, s’estableixen els

següents requeriments per als alumnes i per al personal,

per poder accedir a l’escola:

a) No ser positiu de COVID-19.

b) Absència  de  simptomatologia  compatible  amb

COVID-19  o  qualsevol  altre  quadre infecciós,  sense

haver  pres  cap  fàrmac:  febre,  tos,  dificultat respiratòria,  

malestar, diarrea...

Malalties   respiratòries   greus   que   necessiten   medicació   o

dispositius   de   suport respiratori.

Malalties cardíaques greus.

Malalties que afecten el sistema immunitari (tractaments

immunosupressors).

Diabetis mal controlada.

Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En  el  cas  que  un alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada

complexitat  que  pugui augmentar  el  risc  de  gravetat  en  cas  de

contraure  la  infecció  per  COVID-19,  es  valoraran, de manera

conjunta amb la família/tutors legals i el seu equip mèdic de referència,

les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa. Per aquest

motiu, per poder assistir presencialment a l’escola, la família haurà de

lliurar al tutor/a de l’escola, un informe mèdic que n'avali la presència a

l’escola. 

A data d’avui, es consideren malalties de risc per a complicacions de

COVID-19:

c) No  haver  conviscut  o  haver  estat  en  contacte  estret  amb  un cas

positiu  confirmat  o simptomatologia compatible amb COVID-19 en els

14 dies anteriors.



Control de
símptomes
Les famílies o directament l’alumne/a (en cas de ser major

d’edat), han de fer-se responsables de l’estat de salut dels

seus fills i filles.

A l’inici de curs, cal signar una declaració responsable a

través de la qual:

S'ha de fer constar que sou coneixedores de la situació actual

de pandèmia, amb el risc que això comporta i que, per tant, us

atendreu a les mesures que puguin ser necessàries a cada

moment.

Us comprometeu a no portar el vostre/a fill/a a l’escola en cas

que presenti simptomatologia compatible amb COVID-19 o

l’hagi presentada en els darrers 14 dies.

En cas que l’alumne/a presenti simptomatologia compatible amb

COVID-19 o l’hagi presentada en els darrers 14 dies, us

comprometeu a comunicar-ho immediatament als responsables

del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures

oportunes.

Les famílies podreu disposar d’una llista de comprovació de

símptomes per poder valorar si estan en situació de risc de COVID-

19 o no.

Cap  alumne/a  podrà  accedir  a  l’escola  sense  haver  lliurat
prèviament  aquesta  declaració responsable.

En cas que la situació epidemiològica ho requereixi, l’escola podrà

implementar altres mesures addicionals que consideri

necessàries.



Informacions generals

PERÍODE DE VENDA

Uniforme, bosses, bates i motxilles
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COMANDA EN LÍNIA

Si sabeu la talla que necessiteu, podeu fer la comanda enviant un correu

electrònic a uniformes@carmelites.cat. 
Quan estigui preparada la comanda, ens posarem en contacte amb

vosaltres  perquè passeu a recollir-la. 

COMPRA PRESENCIAL

Si necessiteu fer la compra presencial  a l'escola, podeu demanar cita prèvia
a uniformes@carmelites.cat o per telèfon al 977 24 00 27 (pregunteu pel

Xavi) de l'1 al 10 de setembre, de 9h a 15h.

Del 2 al 10 de setembre

CANVIS

Hi ha 10 dies per poder realitzar els canvis.

FORMA DE PAGAMENT

Mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

NORMATIVA UNIFORME

Us adjuntem l'enllaç amb la normativa de l'uniforme.

Uniformes Primària i 1r i 2n ESO

Uniformes Llar i Parvulari

DATA INICI UNIFORME

Llar 1 i Llar 2 a partir del dia 1 de setembre.

Des de P3 fins a P5 a partir del 14 de setembre.

Des de 1r d'EP fins a 2n d'ESO caldrà portar l'uniforme a partir

del dilluns 5 d'octubre.

https://drive.google.com/file/d/1GXXM471VJdQP-3QIxyRmgRHYGLMQQS8M/view?usp=sharing


Informacions generals

L'escola ofereix l'opció que des de l'1  fins al 10 de setembre els alumnes

puguin venir a l'escola en horari de 8h a 13h (l'entrada es pot realitzar entre

les 8h i les 9h) i amb opció de menjador, de 13h a 15h.

PREU:  65€

PREU MENJADOR: 8,15€/dia

FORMULARI INSCRIPCIÓ

DOCUMENT ORGANITZACIÓ DE L'ESCOLA OBERTA 

ESCOLA OBERTA

Serveis
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SERVEI DE MENJADOR

El servei de menjador s'inicia a les 13h fins a les 15h.

Durant el mes de setembre rebreu més informació sobre el

servei.

SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL I TARDA

MATINAL: 7.30h fins a les 9h 

TARDA: 17h a 18h

PREU: 46€/mes

               5,10€ esporàdic

SERVEI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Aquest curs, per la situació excepcional que estem vivint, es realitzarà una

inscripció a les activitats i la primera setmana de setembre es confirmarà la

plaça per a l'activitat ja que estem sotmesos a ràtios de grups.

Inscripció servei d'acollida i 

servei de menjador

Oferta activitats extraescolars 

curs 2020-21

Mou-te, amb nosaltres! (VÍDEO)

https://forms.gle/ZbwcvRJgyYbKFxi29
https://drive.google.com/file/d/1nx6gWEEVnyIh5lsLR0OsiHyFC5_Zdd7Y/view?usp=sharing
https://forms.gle/A1h6425ZBVSk85UEA
https://drive.google.com/file/d/1gGW6Hn4Jydluuf-4KJFbQyStkMFTh9EU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jav69P8XxC5tH_mQbBwHW9gSONAYWz66/view?usp=sharing


Informacions generals

RECOLLIDA AULA

Llibres
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Aquest curs, pels motius de la prevenció i seguretat a causa de la COVID-19, 

tots els llibres que s'han comprat a l'escola el dia 14 de setembre estaran a

les aules. 

Cada dia els alumnes els aniran portant a casa perquè es puguin folrar i

posar-hi el nom.

Material de l'alumnat
ALUMNES DE P3, P4 I P5

ALUMNES DE PRIMÀRIA

Llistat material 1r Primària

Listat material 2n de Primària

Llistat material 3r de Primària

Llistat material 4t de Primària

Llistat material 5è de Primària

Llistat material 6è de Primària

Llistat material 1r ESO

Llistat material 2n ESO

ALUMNES DE 1r  a 3r ESO i GA1

Llistat material GA1

ORDINADOR PORTÀTIL

Ordinador portàtil de 14” (mínim 13”) amb Sistema Operatiu Windows 10 (mínim

Windows 8).

Processador Intel i5 (mínim i3) d’última generació (mínim 7a generació)*. 
Memòria RAM de 8Gb (mínim 4 Gb).

Capacitat del disc dur de 128 Gb (mínim), recomanable que sigui del tipus SSD. També

pot ser tipus Mac (en aquest cas qualsevol de menys de 3 anys d’antiguitat serà vàlid).

Hi ha d'haver càmera i micròfon.

En el cas que vulgueu comprar un ordinador portàtil us en detallem les característiques
necessàries:

*La generació del processador ve determinada per la primera xifra del codi que

acompanya al processador (Exemples: Intel i5 7050 (7a generació), Intel i7 9065 (9

generació), intel i3 10150 (10a generació)...).

Els alumnes de Parvulari cal que portin un estoig buit amb el nom posat. A

l'escola els facilitarem el material i en finalitzar el curs se l'enduran a casa. 

Llistat material 3r ESO

https://drive.google.com/file/d/1g9bhLwgkdhjmB4YLdOR5mWziLU5MIgnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SLC9mIdEHh8AqOc4zJqDkWxXxCL6DfyX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BT6j2t99LgS1ZEioqYCAPzCE_OCsVVJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18pdHER7xoq3NLCTfrGkpK2iyM4DJGQXd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gvuUXM_KO6Lu3AdPCE8obybMxsRPJB1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fd6KtvVqrz_Y3Jl-S5adnPe6eLxbGzrb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y5NPtRt5VcXiYmcv_n7ZSbMImplUSi69/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJKCbQ4AOeyRpz8fy0CmxUHtY5fEvBMb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RYCLUS3rSLaCStZaFmDahxzK9tQLVWAW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oHYgye5PNRlMptvBC80VPC20g4psHjs5/view?usp=sharing


Formacions per a les famílies

Per assegurar un coneixement que permeti a les famílies accedir a la comunicació
generada per l'escola i  fer un seguiment de les tasques dels alumnes, organitzarem
una sèrie de formacions virtuals.
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FORMACIÓ EDUCAMOS (Plataforma de comunicació amb les famílies)

Explicar el funcionament de la plataforma web EDUCAMOS per observar cadascuna  de les opcions que

tenen les famílies per accedir a la informació del centre: avisos, circulars, incidències, control d'assignació

de tasques als alumnes, entrevistes amb els professors.

Explicar el funcionament de l'APP SM EDUCAMOS FAMILIAS per mòbil i tauleta amb les mateixes  opcions

d'accés a la informació indicades en l'apartat anterior.

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ

Adreçada a les famílies de nova incorporació i a aquelles famílies que vulguin refrescar coneixements
relacionats amb l'accés a la plataforma web EDUCAMOS i a l'APP SM EDUCAMOS FAMILIAS.

Detallem els objectius de la formació i en facilitem els enllaços (cal accedir a una o a l'altra data proposades)

FORMACIÓ EDUCAMOS 

(OPCIÓ 1 - 2/09/20 de 17.30 a 18.30h)

FORMACIÓ EDUCAMOS 

(OPCIÓ 2 - 3/09/20 de 17.30 a 18.30h)

FORMACIÓ ONE DRIVE-TEAMS (Plataforma de comunicació amb les famílies)

Explicar el funcionament de  MICROSOFT ONE DRIVE com a eina d'emmagatzematge de la

informació i amb la qual treballaran els alumnes a l'escola.

Explicar el funcionament de MICROSOFT TEAMS  com a eina de treball i gestió de les tasques

assignades pel professorat als alumnes.

OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ

Adreçada i recomanable per a totes les famílies de nova incorporació i per a aquelles famílies que
vulguin refrescar coneixements relacionats amb la gestió d'arxius al núvol ONE DRIVE i el treball
amb  la plataforma TEAMS.

Detallem els objectius de la formació i en facilitem els enllaços (cal accedir a una o a l'altra data
proposades)

FORMACIÓ ONE DRIVE-TEAMS

(OPCIÓ 1 - 8/09/20 de 17.30 a 19h)

FORMACIÓ ONE DRIVE - TEAMS

(OPCIÓ2 - 9/09/20 de 17.30 a 19h)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJhMWVkMjItN2YwMi00MGY5LTk0OTUtM2RjNjE5ZDg5NDc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e16d4cf-9be2-4954-918c-3e6d5540b81b%22%2c%22Oid%22%3a%22aaf98ba0-db58-4e02-8e5d-f24d06c0d74f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNhNDQ2NTYtMjFjMi00NDc0LWJjMWItODM5NzA0YzQ0NjMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e16d4cf-9be2-4954-918c-3e6d5540b81b%22%2c%22Oid%22%3a%22aaf98ba0-db58-4e02-8e5d-f24d06c0d74f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q4NTNjODEtY2FhMy00MDUzLTlkNDAtYjU1Y2RjOGRhZWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e16d4cf-9be2-4954-918c-3e6d5540b81b%22%2c%22Oid%22%3a%22aaf98ba0-db58-4e02-8e5d-f24d06c0d74f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY2NWM5YjQtZDgzZC00YzBkLTkzYzctZTQ4NTJmZjQ2MjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e16d4cf-9be2-4954-918c-3e6d5540b81b%22%2c%22Oid%22%3a%22aaf98ba0-db58-4e02-8e5d-f24d06c0d74f%22%7d


Aspectes importants

A finals d'agost i/o principis de setembre enviarem tota la

informació organitzativa per al curs. Estem pendents de

l'evolució de la situació i de les últimes indicacions per part

del Departament, ja que tenim una reunió a finals d'agost.

Informacions curs
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Llar

Reunions i entrevistes

De moment no és possible realitzar reunions presencials a l'escola. En el

cas que hi hagi canvis des del PROCICAT, s'enviarà un missatge via

EDUCAMOS notificant-los. 

De moment us convoquem a una entrevista presencial, tot i que en

qualsevol moment podria ser que hagués de ser virtual, mantenint el

dia i l'hora. En aquest cas us facilitaríem l'enllaç a la videoconferència

per sistema MICROSOFT TEAMS.

Formularis

Previsió horari escolar  LLAR

https://forms.gle/7aTGA6qusm7T1Zzo6


JULIOL: en no poder realitzar la reunió prevista presencial, us

entreguem el següent document amb tota la informació. 

28 i 31 d'agost: entrevista individual presencial. Durada de

l'entrevista 20 minuts. Vegeu apartat "procediment entrevistes
presencials". De moment és presencial, tot i que podria ser

que hagués de ser virtual. 

1a setmana de SETEMBRE. Hi haurà una reunió informativa

la primera quinzena de setembre. De moment es farà

virtualment excepte que en els primers dies de curs no arribi

nova informació des del PROCICAT.

         

Període d'acollida
Llar 1

Paula Arbeloa
 Coordinadora Llar

Aules
Llar 1 maduixes: aula Llar 1 maduixes

Llar 1 mandarines: aula Llar 1 mandarines

Acollida 

Tutoria

Anna Aluja
Tutora Llar 1 maduixes

Natalia Rodríguez
Tutora Llar 1 mandarines
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Període d'acollida

Mireia Duch
Suport

Què cal portar el 1r dia?
motxilla

esmorzar

aigua

pomada

xumet, en el cas que en portin, dins

d'una bossa o capseta.

2 mudes de recanvi amb calçat

inclòs dins d'una bossa

Per als alumnes que es queden al

menjador: 5 pitets, dues bates de

plàstic, dos llençols i el matalàs.

1 de setembre. Una hora amb un familiar. 

2, 3 i 4 de setembre. Una hora sense familiar acompanyant.

        Tant l'adult com l'infant cal que es canviïn les sabates. 

         L'adult cal que es renti les mans amb gel  hidroalcohòlic i ha de portar mascareta en tot moment. 

         Horari de l'1 al 4 de setembre:
         Llar 1 maduixes: 9h a 10h 1r torn

                                           11h a 12h 2n torn

         Llar 1 mandarines: 9.30h a 10.30h 1r torn

                                              11.30h a 12.30h 2n torn

*Rebreu un correu electrònic per indicar-vos el torn, la data i l'hora per realitzar l'entrevista individualitzada.

del 7 al 10 de setembre. Matins: de 9h a 13h

(hi ha l'opció de quedar-se al menjador). 

A partir del 14 de setembre. Horari

normalitzat (amb servei d'acollida matí i tarda

i servei de menjador).



JULIOL: en no poder realitzar la reunió prevista presencial,

us entreguem el següent document amb tota la informació. 

28 i 31 d'agost: entrevista individual presencial. Durada de

l'entrevista 20 minuts. Vegeu apartat "procediment
entrevistes presencials". De moment és presencial, tot i que

podria ser que hagués de ser virtual.

1a setmana de SETEMBRE. Hi haurà una reunió

informativa la primera quinzena de setembre. De moment

es farà virtualment excepte que en els primers dies de curs

no arribi nova informació des del PROCICAT.

             

Període d'acollida
Llar 2

Paula Arbeloa
 Coordinadora Llar

Aules
Llar 2 kiwis: aula Llar 2 kiwis

Llar 2 cireres: aula Llar 2 cireres

Acollida 

Tutoria
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Període d'acollida

Què cal portar el 1r dia?

Judith Otazu (substituta
Marina Hernández)
Tutora Llar 2 kiwis

Marta Grima
Tutora Llar 2 cireres

del 7 al 10 de setembre. Matins: de 9h a 13h (hi

ha l'opció de quedar-se al menjador). 

A partir del 14 de setembre. Horari normalitzat

(amb servei d'acollida matí i tarda i servei de

menjador).

motxilla

esmorzar

aigua

pomada

xumet, en el cas que en portin, dins

d'una bossa o capseta.

2 mudes de recanvi amb calçat

inclòs dins d'una bossa

Per als alumnes que es queden al

menjador: 5 pitets, dues bates de

plàstic, dos llençols i el matalàs.

1 de setembre. Una hora amb un familiar.

2, 3 i 4 de setembre. Una hora sense familiar acompanyant.

       Tant l'adult com l'infant cal que es canviïn les sabates. L'adult cal que es renti les mans amb gel

hidroalcohòlic i ha de portar mascareta en tot moment.

       Horari de l'1 al 4 de setembre:
       Llar 2 kiwis: 9.15h a 10.15h 1r torn

                               11.15h a 12.15h 2n torn

       Llar 2 cireres: 9.45h a 10.45h 1r torn

                                   11.45h a 12.45h 2n torn

*Rebreu un correu electrònic per indicar-vos el torn, la data i l'hora per realitzar l'entrevista individualitzada.



Us enviarem la cita prèvia per correu eletrònic. En el cas

que no us anés bé el dia i l'hora, poseu-vos en contacte

amb la tutora. 

Per venir al centre cal complir els requisits de l'apartat

"Requisits per accedir al centre" de la pàg. 6. Si no es pot

venir, es podrà realitzar l'entrevista virtualment. 

En entrar a l'aula cal rentar-se les mans amb gel

hidroalcohòlic i en sortir-ne també.

La durada de les entrevistes serà de màxim 20 minuts ja

que després s'ha de desinfectar l'espai. 

Només pot assistir-hi un adult amb l'infant.

És obligatori l'ús de la mascareta per part de l'adult.

Cal canviar-se el calçat en entrar a l'aula (tant l'infant com

l'adult).

No es podrà entrar el cotxet al recinte escolar. 

Cal accedir al centre per la porta del c. Rovira i Virgili, 8.

Entreu a secretaria per avisar.

Període d'acollida
Llar Infantil
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Procediment entrevistes presencials

Què cal portar?
Fitxa de l'alumne/a

Full fotos mida carnet (fotocòpies en

color i paper adhesiu)

2 fotos de carnet de 10x7cm

20 bolquers

1 capsa de tovalloletes

Bossa viatgera

Capsa de mocadors de paper

Per als alumnes que es queden al

menjador: una altra bata (en aquest

cas de qualsevol model).

Posem el nom
És necessari que tota la roba, sabates , bosses, mitjons, bates... portin el nom posat.

Cal posar-lo en LLETRA DE PAL per quan comencin a treballar la lectoescriptura.

https://drive.google.com/file/d/13RsIcy_3488-jw6QmdMJVzWJrUs9d3zQ/view?usp=sharing


Aspectes importants

A finals d'agost i/o principis de setembre enviarem tota la

informació organitzativa per al curs. Estem pendents de

l'evolució de la situació i de les últimes indicacions per part

del Departament, ja que tenim una reunió a finals d'agost.

Informacions curs
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Parvulari

Reunions i entrevistes
De moment no és possible realitzar reunions presencials a l'escola. En

el cas que hi hagi canvis des del PROCICAT, s'enviarà un correu

notificant-los. 

De moment us convoquem a una entrevista presencial, tot i que en

qualsevol moment podria ser que hagués de ser virtual, mantenint el

dia i l'hora. En aquest cas us facilitaríem l'enllaç a la videoconferència

per sistema MICROSOFT TEAMS.



JULIOL: en no poder realitzar la reunió prevista presencial,

us entreguem el següent document amb tota la informació.

2 al 4 de setembre: entrevistes individuals presencials.

Durada de l'entrevista 20 minuts. Vegeu apartat
"procediment entrevistes presencials".

2a setmana de SETEMBRE. Hi haurà una reunió

informativa la primera quinzena de setembre. De moment

es farà virtualment excepte que en els primers dies de curs

no arribi nova informació des del PROCICAT.

 

Període d'acollida
P3

Olga Gázquez
Tutora P3 taronja i
 coordinadora P3

Aules
P3 plàtan: aula P3 plàtan 

P3 llimona: aula P3 llimona

P3 taronja: aula P3 taronja

Acollida 

Tutoria

Marta Galea
Tutora P3 llimona

Marta Cano
Tutora P3 plàtan
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Període d'acollida

14 de setembre. Horari:
         GRUP A (cognoms de l'A fins a la M): 9.20h a 13h

         GRUP B (cognoms de la N fins a la Z):  9.40h a les 13h

         Només pot acompanyar a l'aula un únic familiar i en tot moment cal portar la mascareta. 

        Cal venir amb l'uniforme.

15 i 16 de setembre. Horari:

A partir del 17 setembre, horari normalitzat,

de 9h a 13h i de 15h a 17h (amb opció del

servei d'acollida i menjador)

          GRUP A (de l'A fins a la M): 9h a 13h

         GRUP B (de la N fins a la Z):  9.20h a les 13h
Què cal portar el 1r dia?

motxilla de l'escola

esmorzar

bata

aigua (tingueu present el medi

ambient)

identificador (s'entregarà a

l'entrevista dels dies 2 al 4 de

setembre)

*Es recomana que els primers dies d'adaptació no es

faci ús del servei d'acollida i del menjador.



Us enviarem la cita prèvia per correu eletrònic. En

el cas que no us anés bé el dia i l'hora, poseu-vos

en contacte amb la tutora. 

Per venir al centre cal complir els requisits de

l'apartat "Requisits per accedir al centre" de la pàg.

6. Si no es pot venir, es podrà realitzar l'entrevista

virtualment. 

En entrar a l'aula cal rentar-se les mans amb gel

hidroalcohòlic i en sortir-ne també.

La durada de les entrevistes serà de màxim 20

minuts ja que després s'ha de desinfectar l'espai. 

Només pot assistir-hi un adult amb l'infant.

És obligatori l'ús de la mascareta per part de

l'adult.

Cal accedir al centre per la porta del c. Rovira i

Virgili, 8. Entreu a secretaria per avisar.

Període d'acollida
P3 Parvulari

 educant en valors

Procediment entrevistes presencials

Què cal portar?
Fitxa de l'alumne/a

Full fotos mida carnet (fotocòpies en

color i paper adhesiu)

Bossa viatgera

Capsa de mocadors de paper

Una muda de recanvi amb calçat

inclòs

Per als alumnes que es queden al

menjador: una altra bata (en aquest

cas de qualsevol model).

Llibres, en el cas que els hagueu

adquirit fora de l'escola

Posem el nom
És necessari que tota la roba, sabates , bosses, mitjons, bates... portin el nom posat.

Cal posar-lo en LLETRA DE PAL per quan comencin a treballar la lectoescriptura.

https://drive.google.com/file/d/13RsIcy_3488-jw6QmdMJVzWJrUs9d3zQ/view?usp=sharing


Noves incorporacions P4 i P5

Parvulari

 educant en valors

Què cal portar?

Fitxa de l'alumne/a

Full fotos mida carnet

(fotocòpies en color i paper

adhesiu)

Posem el nom
És necessari que tota la roba, sabates , bosses, mitjons, bates... portin el nom posat.

Cal posar-lo en LLETRA DE PAL per quan comencin a treballar la lectoescriptura.

Per a les famílies de nova incorporació, a principis de setembre ens posarem en contacte per realitzar

una entrevista virtual.

A més a més del que ja està indicat en l'apartat del que cal portar el 1r dia, és necessari portar el que

us indiquem a continuació: 

Acollida

https://drive.google.com/file/d/13RsIcy_3488-jw6QmdMJVzWJrUs9d3zQ/view?usp=sharing


Organització
P4

Àngels Duran
Tutora P4 raïm
 i coordinadora P4

Aules
P4 préssec: aula P4 A, planta baixa

P4 pera:  aula P5 A, planta baixa

P4 raïm: aula P5 C, planta baixa

Parvulari

Tutoria

Montse Ribé
Tutora P4 pera

Sílvia Redó
Tutora P4 préssec

Reunions informatives

 educant en valors

3 i 4 de setembre: entrevista individual virtual.

2a setmana de SETEMBRE. Hi haurà una reunió

informativa la primera quinzena de setembre. De moment

es farà virtualment excepte que en els primers dies de curs

no arribi nova informació des del PROCICAT.

14 de setembre. Horari normal.  De 9h a 13h i de 15h a 17h

amb opció del servei de menjador. Amb uniforme.

Del servei d'acollida es recomana fer-ne ús a partir del dia

15 de setembre. 

motxilla de l'escola

esmorzar

bata

aigua (tingueu present el medi ambient)

llibres, en el cas que els hagueu adquirit

fora de l'escola

capsa mocadors de paper

bossa viatgera

Per als alumnes que es queden al

menjador: bata (pot ser qualsevol model) i

un necesser amb un raspall de dents i la

pasta.

Què cal portar el 1r dia?

Els grups mantenen les mateixes

tutores que el curs passat.



Organització
P5

Lidia Simón
Tutora P5 poma
 i coordinadora P5

Aules
P5 síndria: aula 4t C, 1r pis

P5 pinya:  aula 4t A, 1r pis

P5  poma: aula 2n A, 1r pis

Parvulari

Tutoria

Anna Benaiges
Tutora P5 pinya

Rosa Alejos
Tutora P5 síndria

Reunions informatives

 educant en valors

3 i 4 de setembre: entrevista individual virtual.

2a setmana de SETEMBRE. Reunió informativa curs 2020-

21. De moment es farà virtualment excepte que en els

primers dies de curs no arribi nova informació des del

PROCICAT.

motxilla de l'escola

esmorzar

bata

aigua (tingueu present el medi ambient)

llibres, en el cas que els hagueu adquirit

fora de l'escola

capsa mocadors de paper

bossa viatgera

Per als alumnes que es queden al

menjador: bata (pot ser qualsevol model)

i un necesser amb un raspall de dents i la

pasta.

Què cal portar el 1r dia?

14 de setembre. Horari normal.  De 9h a 13h i de 15h a 17h

amb opció del servei de menjador. Amb uniforme.

Del servei d'acollida es recomana fer-ne ús a partir del dia

15 de setembre.

Els grups mantenen les mateixes

tutores que el curs passat.



A finals d'agost i/o principis de setembre enviarem tota la

informació organitzativa per al curs. Estem pendents de

l'evolució de la situació i de les últimes indicacions per

part del Departament, ja que tenim una reunió a finals

d'agost.

Organització

 educant en valors

Aspectes a tenir en
compte

Reunions i entrevistes

De moment no és possible realitzar reunions presencials a l'escola.

En el cas que hi hagi canvis des del PROCICAT, s'enviarà un correu

notificant-los. 

Durant la 1a quinzena de setembre es realitzaran les reunions

informatives de curs i durant la 1a setmana de setembre es farà

arribar tota la informació pel curs 2020-21. Com s'ha comentat, cal

estar pendents de l'evolució de la situació per si hi poguessin haver

possibles modificacions al Pla d'organització de centre. 



 educant en valors

DI-42-GN-406

 Viu
Carmelites!

 #somifemescola

 www.carmelites.cat

 Rovira i Virgili, 8
Tarragona 43002 - 977240027
 secretaria@carmelites.cat

https://twitter.com/carmelitestgn
https://www.facebook.com/carmelitesmdctgn
https://www.instagram.com/carmelitesmdctgn/
https://www.pinterest.es/carmelitestgn/
https://www.youtube.com/channel/UCpR-G9gK7oDQQ8OuZsPHCYQ

