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PROFESSORAT

Aquest curs, com a mesura excepcional per l’alerta sanitària, s’ha reduït el nombre de mestres que passen per les classes.

Tutora:   Montse

Anglès i música:   Dolors García

Castellà:   Gerardo

Educació Física:   Montse (Dimarts)
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RESUM DE LA NORMATIVA DE L’ESCOLA
• És molt important ser puntuals a les entrades i a les sortides (8:50 – 12:50) (14:50 – (16:50).

• Tot el material ha de portar el nom del nen o de la nena. La roba (bates, jaquetes…) a més de portar el
nom, ha de portar una tira per poder-la penjar correctament.

• Durant com a mínim el primer trimestre, es restringirà la sortida del material escolar a casa. De la mateixa
manera evitarem al màxim portar material de casa a l’escola.

• Si l’alumne s’oblida de portar alguna cosa, preguem no portar-se-la quan ja hagin començat les classes.

• L’esmorzar s’ha de portar en una carmanyola o en una bossa de roba amb el nom del nen o la nena. Els
dijous l’esmorzar tindrà una peça de fruita per tal de potenciar l’alimentació saludable.

• Evitarem tant com es pugui donar medicació dins el centre. En cas necessari, serà imprescindible
l’autorització vostra i la recepta mèdica.

• Les mesures sanitàries degudes a la COVID-19, les trobareu a la pàgina web:
- Pla d’obertura - Què podem fer a l’escola? - Què podem fer a casa?

https://www.escolaverns.cat/wp-content/uploads/2020/09/PLA-DOBERTURA.pdf
https://www.escolaverns.cat/wp-content/uploads/2020/09/informaci%C3%B3-covid-web.pdf
https://www.escolaverns.cat/wp-content/uploads/2020/09/PROTECCI%C3%93-FAM%C3%8DLIES.pdf


ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CURS

• Rebreu informes trimestrals per correu electrònic: Nadal, Setmana Santa i Fi de curs.

• Excepcionalment, durant com a mínim el primer trimestre, no podrem gaudir de la vostra ajuda

voluntària tant per a les sortides com per a activitats dins l’escola.

• Els llibres de la biblioteca de classe no podran sortir de l’aula. Malgrat això, és important compartir la

família a casa un temps per gaudir de la lectura. A classe, les noies i nois continuaran tenint estones

diàries dedicades a aquesta activitat.

• Malauradament, degut a l’alerta sanitària, durant com a mínim el primer trimestre d’aquest curs no es

podran dur a terme els projectes d’escola de la forma que ho havíem previst. Alguns quedaran anul·lats

i d’altres seran modificats. (Padrins de lectura, Tutoria entre iguals (TEI), Projecte d’escola).

• Els llibres han d'estar folrats.

• Carpeta de cartolina sense separadors per poder portar de l’escola a casa alguns fulls o tasques.



CALENDARI SORTIDES I TALLERS

1r TRIMESTRE - Visquem la natura a la Mola (04/11/20)

2n TRIMESTRE
- Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya (02/03/21)

- Cursa d’orientació a Collserola (18/3/21)

3r TRIMESTRE

- Convivències “Marcel Maillot” (14,15 i 16 d'abril)

- Jove teatre Regina “Ningú és un zombi!” (22/04/21)

- Taller al Parc Infantil de Transit Montjuïc  (28/04/21)

Aquest curs, com a mesura excepcional per l’alerta sanitària, les sortides es realitzaran en autocar o caminant.



CALENDARI FESTES I CELEBRACIONS

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ:
• 7 de desembre
• 15 de febrer
• 21 de maig

VACANCES:
• NADAL: del 23 de desembre al 7 de gener 
• SETMANA SANTA: del 27 de març al 5 d’abril
• FI DE CURS: 22 de juny

JORNADA INTENSIVA:
• Del 7 al 22 de juny



COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

WEB ESCOLA

- Resums d’algunes de les activitats que es realitzen a l’escola.
- Pàgs web i vídeos sobre temes que s’estan treballant a classe i que els nens haurien de veure a 

casa.
- Full autorització de medicació.
- Calendari de les activitats i sortides.
- Menú del menjador.

CLICKEDU
- Des d’aquesta plataforma educativa podreu accedir als continguts i activitats a treballar en cas d’un 

confinament de la classe. 

CORREU 
ELECTRÒNIC

- Des del correu de l’escola s’enviaran circulars amb informacions rellevants com, per exemple, les 
sortides.

- També podreu rebre correus de les tutores sobre informacions concretes de la classe o demanant-
vos entrevista. montsem@escolaverns.cat

- Aquest curs, degut a la pandèmia, és important que eviteu les converses amb la tutora a l’entrada i 
sortida del centre.

ENTREVISTES

- Durant aquest curs, les entrevistes es realitzaran per videoconferència.
- Les tutores s’entrevistaran una vegada al curs amb les famílies. Si es considera necessari, tant la

tutora com les famílies podran demanar més d’una entrevista.
- Si necessiteu tenir entrevista amb algun mestre especialista, primer heu de comunicar el motiu a la

tutora.

mailto:montsem@escolaverns.cat




MOLTES GRÀCIES!


