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INFORMACIÓ 2n CICLE ED. INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

Benvolgudes famílies: 

Després d’un curs totalment atípic per la incidència de la COVID-19 i les seves 

conseqüències en el nostre entorn, estem treballant per organitzar el proper 

curs de la manera més normalitzada possible.  

 

 FUNCIONAMENT CURS 2020-21: 
Calendari escolar: Us adjuntem el calendari escolar aprovat pel Consell Escolar, 

que també trobareu al web de l’Escola.  
Reunions de classe: El dimecres dia 9 de setembre a les 17h tindrà lloc a 

l'escola la reunió informativa de classe per a les famílies dels alumnes que 

començaran una nova etapa educativa (P3 i 1r de primària). La primera 

setmana de setembre rebreu informació més concreta.  

La resta de cursos rebreu informació sobre les reunions de classe, una vegada 

començat el curs, com sempre.  

Menjador i servei d’acollida/permanència 2020-21: Es considera que els 

alumnes usuaris d’aquests serveis fins el confinament, continuaran utilitzant-los 

a partir de setembre, si no ens heu comunicat el contrari.  

La quota de menjador dels alumnes fixos (de setembre a juny) resulta de 

multiplicar el cost d'un dia pel número de dies del curs i dividint-lo entre el 

número de mesos. 

Els alumnes que utilitzin el servei de menjador de forma esporàdica (només 

alguns mesos), abonaran una quota diferent dels que gaudeixen del servei de 

manera continuada tot el curs. Si són dies esporàdics l'abonaran amb tíquets 

adquirits a secretaria. 

Equipament d'educació física i bata: L'adreça on podeu adquirir l'equipament és 

la següent: 
 

DRAPS PER A NENS 

Carrer Art i Oficis nº 34 (Hospitalet de Llobregat) 

Telèfon 93-261-12-19 
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 IMPORTANT: 
 Segons les indicacions actuals del Departament d’ensenyament, el curs 

començarà de forma presencial el dilluns 14 de setembre, complint les mesures 

de prevenció i protecció recomanades pel Departament de Salut.  

Al setembre s’aprovarà en Consell escolar el Pla definitiu d’organització pel curs 

2020-21. Tot i això, us avancem alguns aspectes importants: 

- Els alumnes formaran part d’un grup estable de convivència (grup classe) 

amb un tutor/a estable i el mínim nombre de docents especialistes.  

- Dintre del grup estable l’alumnat podrà estar sense mascareta i sense 

mantenir el distanciament de seguretat (1,5 m) 

- S’haurà de portar mascareta, des de l’entrada fins arribar a l’aula, en els 

desplaçaments i quan es comparteixin espais amb altres grups.  

- Les entrades i sortides seran esglaonades (intervals de 10 minuts). Cada 

alumne entrarà amb el seu grup estable i us recomanem arribar a l’hora 

precisa per evitar aglomeracions al carrer. Al setembre es concretarà 

l’horari.  

- Aquest curs, més que mai, hem de ser molt responsables amb les mesures 

sanitàries. Davant qualsevol sospita de simptomatologia compatible amb 

la COVID-19 seguirem el protocol establert pel Departament de Salut. 

Necessitem el vostre compromís per garantir la seguretat de tothom.  

- Recomanem a les famílies evitar l’entrada a l’Escola, si no és necessari i 

en cas contrari, reduir la presència a un únic membre de la unitat 

familiar.  

- L’Escola està treballant per incorporar noves eines tecnològiques a la 

nostra metodologia per tal d’incrementar la competència digital de 

l’alumnat. Posarem en marxa la plataforma G-Suite i incorporarem el 

Classroom com a eina de suport digital, durant el curs.  

Aportacions famílies: Per tal de poder atendre tots els serveis necessaris de 

l'Escola i adequar el màxim possible els ingressos a les despeses de funcionament 

us informem de les aportacions de les famílies, que van ser aprovades pel 

Consell Escolar i pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat pel Curs 

2020-21. 

Aquest curs s’ha vist necessari introduir una aportació de 2 €/mes per tal de 

millorar el servei digital de l’Escola.  
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 Concepte Diària  Mensual  Anual  

QUOTES 
Activitats Complementàries  

(P3 a 6è) 

  

75 €  
 

     

 

Menjador (Tot el curs) 
 

 146,10 €  

Menjador (mes esporàdic) 

 

 174,05 €  

Tiquet menjador 

(1 dia) 

 

 

11,00 € 
  

Servei d’acollida/permanència 

(1 hora diària/mes) 

 
 

 

42,05 € 
 

Tiquet servei d’acollida 

(1 hora) 

 

 

6,80 € 
  

 

 

Assegurança Escolar 
  37,35 € 

(Matricula i maig) 

Gabinet Psicopedagògic 

 

 4,85 €  

 
Servei Digital  2,00 €  
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Natació (Aproximat) 
  130,60 € 

(Octubre)  

Material Escolar  

(Aproximat)  

- Infantil 

- Primària 

  (50€ setembre 

i la resta desembre) 

90 - 104 €* 

84 - 119 €* 
 

 

Llibres de text 
  (50% juliol 

i 50%  novembre) 

A.M.P.A (2019-20) 

 

- Infantil 

- Primària 

  (50% novembre 

i 50% febrer) 

68 € 

78 € 
     

 

 

 

Us desitgem passeu un bon estiu.  

 

ESCOLA AZORÍN SCCL 

 

23 de juliol de 2020 


