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Benvolgudes famílies: 

 

L’obertura de l'Escola aquest curs ha estat un repte difícil, però molt desitjat per 

tothom.  

Després de molts mesos necessitàvem retrobar-nos i ho hem fet, amb neguit, però 

il·lusionats. 

Hem tornat amb mascareta, mantenint les distàncies, sense petons, ni abraçades…, 

el nostre dia a dia s’ha vist trastocat i ens hem vist abocats a implantar noves 

mesures per garantir un recolzament emocional i la salut de la nostra comunitat. 

Les interaccions socials, el contacte físic, els somriures, són elements insubstituïbles, 

però continuem aprenent per seguir donant resposta al nostre Projecte d’Escola. 

Adaptarem les activitats a la nova normalitat, respectant els grups bombolla i 

donarem pas a altres projectes que s'adaptin a  les necessitats actuals i que alhora 

fomentin una formació personalitzada i de qualitat. 

Serà un curs complex que ens aportarà moltes experiències i aprenentatges nous. 

Junts farem que no ens falti en cap moment la confiança, l’emoció, la il·lusió i un 

munt de somnis per aconseguir. 

 

Maribel Rodríguez 

Directora 

Escola Azorín SCCL 
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HORARIS 
        

 

Donada la situació de pandèmia, les entrades i sortides de l’Escola seran de forma 

esglaonada per evitar les aglomeracions i preservar els grups estables, segons les 

indicacions del Departament d’Ensenyament i del Departament de Salut.  

 

 

Cicle  Entrada matí  Sortida matí  Entrada tarda  Sortida tarda  Espai  

Superior  8:45 h  12:50 h  14:50 h  16:45 h  Porta blava  

Mitjà  8:50 h  12:55 h  14:55 h  16:50 h  Porta blava  

Inicial  8:55 h  13:00 h  15.00 h  16:55 h  Porta blava  

Infantil  

(2º cicle)  

9:00 h  12:50 h  14:55 h  16:50 h  Porta gran  

Infantil  

(1r cicle)  

8:30 a 8:45 h  12:30 a 12:45 h  14:45h 16:30 a 16:45 h  Porta blava  

 
Creiem que en aquesta edat és important assolir hàbits de puntualitat responsable 

i ara més que mai, esdevé un factor clau per evitar aglomeracions en els accessos.  

 

Els pares, mares, avis o persones autoritzades recolliran els nens i nenes a l'hora 

de la sortida de l'Escola. Fins a 4rt d’EP, s’haurà de portar una autorització 

signada pels pares/tutors en cas que marxin sols a casa. 

 

Els/les alumnes del Cicle Superior fan la sortida lliurement. En el cas que algú 

(pare- mare o tutor) necessités cap control especial a la sortida, haurà de posar-se 

en contacte amb el tutor/a.  

Recomanem que les famílies accedeixin a l’escola, només en cas de necessitat i 

evitant les estones d’entrades i sortides.  
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HORARI SERVEI D'ACOLLIDA: Matí:  de 7:15  a  9:00 hores 

Tarda:  de 17:00 a 18:30 hores 

 
HORARI SECRETARIA: Matí:  de 8:30  a  13:00 hores 

Tarda:  de 14:30 a 17:30 hores 

 
HORARI DIRECCIÓ: Tots els dies de 13 a 14 hores 

Dimarts: de 17 a 18:30 hores 

A més d'hores convingudes a Secretaria 

 

L’ESCOLA 
        

 
ESCOLA COOPERATIVA  

L’Escola Azorín té com a Titularitat una Cooperativa de mestres. El fet de definir-

nos com a una "Escola Cooperativa" identifica la nostra acció, com una unió de les 

exigències oficials i dels nostres ideals d’intentar fer una societat en la que els 

ciutadans aprenguin a implicar-se en el desenvolupament del seu entorn i siguin 

capaços d’adequar-lo d’una manera democràtica i sostenible.  

Som un grup de persones que, amb interessos comuns, desenvolupem una acció 

pedagògica: 

● Senzilla.   

● De tracte personal i confiança mútua. 

● Oberta. 

● Animada pel desig de servei. 

● Acollidora. 

● Alegre. 

● Que acceptem una convivència basada en el diàleg que afavoreix un clima de 

respecte i treball. 

● Amb afany per assumir cada dia la pràctica d’un ensenyament de qualitat, 

adaptat a les exigències de les noves tecnologies. 

● Que estem oberts a escoltar tots els grups socials que desitgin respectar les 

altres tendències. 

● Sense cap afany de lucre ni poder. 
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IDEARI DE CENTRE 

L’escola és una conseqüència de les necessitats creades per la nostra societat i per 

tant és una resposta al dret que tots els éssers humans tenen per a formar-se d’una 

manera lliure i d’acord amb els seus principis.  

La família és la primera responsable de l’educació dels seus fills i per tant té dret a 

escollir el centre que millor s’adapti a la seva realitat. 

 

L’objectiu d’aquesta escola és promoure el desenvolupament integral i actiu dels 

nois i de les noies, entenent-lo com la capacitat que tenen d’aprendre a fer, aprendre 

a pensar, aprendre a ésser i aprendre a conviure.  

Sota aquesta perspectiva, el Centre i d’acord amb les seves possibilitats, pretén: 

● Preparar-los per participar en la transformació i millorament de la societat. 

● Proposar una síntesi entre “les meves llibertats i les llibertats dels altres”. 

•   Fer del Centre un lloc on cada alumne/-a pugui desenvolupar la seva opinió 

personal, lliure, crítica i responsable i sense dogmatisme, en un ambient de respecte 

a les conviccions individuals. 

Volem que la nostra acció educativa es desenvolupi en el marc definit per l’entorn 

geogràfic, social, lingüístic i cultural de la nostra ciutat i del nostre barri. 

La nostra llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. Pretenem que tot l’alumnat 

assoleixi com a llengües el català i el castellà i que utilitzi la llengua anglesa a nivell 

quotidià. 

Som un centre laic i pluralista amb la finalitat d’assegurar una major objectivitat en 

la formació dels alumnes. 

Es respecta qualsevol tendència política o religiosa de l’alumne, que no vulneri els 

valors bàsics de l’ésser humà. 
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ETAPES EDUCATIVES 

Educació Infantil (0-6 anys) 

● 1r Cicle:  Llar d’Infants (0-3 anys) 
 

Els infants comencen el lligam entre l’Escola i la família. Cal que sentin que tenen 

un lloc a prop que els acull i accepta integrament, amb estima, des del respecte i 

l’afectivitat, assegurant la relació de confiança i la creació de vincles amb els adults 

i els companys i companyes.  
 

Treballem per vetllar per un bon desenvolupament físic i psíquic, establint un 

vincle afectiu i personalitzat amb cadascun del nens i nenes oferint-los unes 

condicions que n'afavoreixin la socialització, compartint amb els seus companys 

estones de joc, converses i nous descobriments. A l'hora de planificar el treball, 

l'equip d'educadores partim sempre de les necessitats del nen/-a.   

 

●  2n Cicle:  Parvulari (3-6 anys) 

En aquesta etapa, la nostra finalitat és contribuir al desenvolupament emocional i 

afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i 

entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. Per 

això, posarem especial atenció a la diversitat de l’alumnat, a la detecció i 

intervenció en les dificultats d’aprenentatge, tan bon punt es produeixin i a la 

relació amb les famílies, proporcionant situacions educatives que permetin un 

desenvolupament integral de l’alumnat. 

 

Educació Primària (6 -12 anys) 
 

La principal finalitat és proporcionar als nens i nenes les eines per assegurar el seu 

desenvolupament personal i social. Mantenint lligam i coherència amb l’Educació 

Infantil, garantim la coordinació entre etapes per tal d’assegurar una transició 

adequada cap a l’Educació Secundària Obligatòria. Creiem en una formació 

personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la llibertat, la 

participació i el compromís individual i col·lectiu per poder participar en la 

construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.  
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L’AVALUACIÓ 

A l’Escola l’avaluació té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una 

educació que els permeti assolir les competències bàsiques del currículum per tal 

d’entendre i interactuar de forma adequada amb l’entorn. 

L’avaluació forma part del procés d’aprenentatge de l’alumnat. És contínua i 

global i parteix de  l’observació sistemàtica del procés d'ensenyament-

aprenentatge. Això ens permet comprovar el grau d'assoliment dels objectius de 

forma integradora de totes les àrees i  amb una visió globalitzadora al llarg de 

l'etapa i de les competències bàsiques. 

 Tanmateix, ha de ser formadora i formativa, amb la finalitat de detectar les 

diferències, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries perquè 

l’alumnat pugui continuar l’aprenentatge amb èxit. També ha de garantir 

adaptacions de la programació ordinària, mesures de reforç i plans individuals, 

tant per aquells alumnes que no assoleixen les competències mínimes com per 

aquells amb altes capacitats.  

L’alumnat i famílies  han d’estar informat en tot moment de la seva valoració del 

procés  per prendre decisions conjuntes de millora.  

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
        

 

L'Escola, dins de l’horari escolar, ofereix als alumnes un conjunt d’Activitats 

Complementàries que suposen un valor afegit i  enriqueixen determinats aspectes 

del nostre Projecte Educatiu : 
 

● Activitats Esportives (Natació). 

● Noves tecnologies (TAC / Robòtica). 

● Taller d’Anglès. 

● Taller de Matemàtiques. 

● Taller d’escacs. 

● Taller de Llengua (biblioteca). 

● Racons de joc. 
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Aquest curs, per l’actual situació de pandèmia i excepcionalment, l’activitat de 

natació a l’Educació Infantil no es portarà a terme. En el seu lloc es realitzarà un 

taller de psicomotricitat.   

 

Les activitats complementàries no tenen caràcter lucratiu i l'Administració no dóna 

cap tipus d’ajut per a programar-les i realitzar-les. Per tant, han d’estar finançades 

per les famílies dels alumnes i autoritzades per l’Administració. 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES (NATACIÓ) 

 

Natació:  Educació Primària: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è  

 

Per realitzar l'activitat d'Educació Física i Natació (1r a 6è d’EP) es fan servir les 

instal·lacions del poliesportiu de Santa Eulàlia, el cost del qual el financen les 

famílies. 

Al mes de NOVEMBRE es passarà el rebut corresponent a aquesta activitat, 

descomptant la part proporcional del curs anterior.  

Les famílies disposeu del Programa i Protocol del Poliesportiu pel curs 2020-21.  

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
        

 

Les activitats extraescolars són organitzades per l’Escola un cop finalitzat l’horari 

escolar i tenen com objectiu ajudar en el procés del desenvolupament integral de 

l’alumne. 

 

Per garantir la seguretat de l’alumnat, es seguiran les recomanacions del 

Departament de Salut, segons s’especifica en el Pla d’organització pel curs 2020-21. 
 

 

ALUMNES  FAMÍLIES 

- Zumba. 

- Anglès (The New Kids Club). 

- Karate. 

 

 - Ball adults. 

- Zumba adults. 

- Pilates adults. 
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SERVEIS ESCOLARS 
        

 

Els serveis escolars que ofereix l’Escola són diversos i es garanteix la deguda 

qualitat seguint la línia de l'Ideari del Centre. 

Alguns d’aquests serveis són: 

● Assegurança Escolar 

● Menjador Escolar (cuina pròpia) 

● Acollida:   

 Matí (7:15—9:00h)  

 Tarda (17:00—18:30h) 

● Casal d’Estiu i Setembre. 

● Centre Mèdic Escolar: Orientació psicopedagògica ( dijous de 9 a 14h) 

 Servei videoconsulta familiar ( Doctivi) 

 

MENJADOR ESCOLAR 

El servei de menjador és una activitat de l’Escola que complementa el treball dels 

hàbits alimentaris i de convivència. 

L’organització del temps migdia es pot consultar al Pla d’organització pel curs 2020-

21. 

Al web de l'escola podeu consultar els menús. El menú d’Educació Infantil inclou el 

berenar.  

 

El cost del servei del migdia resulta del còmput de tots els dies lectius dividit en 

deu o onze mesos segons l’etapa educativa. L’Escola també ofereix quotes mensuals 

o diàries esporàdiques.  

 

 

RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA 
        

És important que família i Escola comparteixin uns criteris comuns d’actuació per 

donar una coherència global a l’activitat educativa. 

Cal mostrar als infants una imatge de l’Escola positiva, propera i de confiança. 
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Volem aconseguir un ambient respectuós en les relacions quotidianes (alumnes, 

famílies, personal docent, personal no docent...). 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

L’Escola disposa de diferents eines per garantir una bona comunicació amb les 

famílies: 

● Correu electrònic:   

escolaazorin@gmail.com (temes de facturació)  

info@escolaazorin.com (per la resta de temes)  

● correus corporatius dels mestres (consultes pròpies de la tutoria), 

● Alexia Comunicació 

● Xarxes socials (twitter i instagram) 

● Pàgina web www.escolaazorin.com 

● Agenda d’alumnes, 

● Telèfon (93 331 99 97). 

 

Rebreu els comunicats via e-mail. Hem ampliat els serveis de la plataforma de 

comunicació per poder enviar-vos, via telemàtica, els informes trimestrals dels 

vostres fills/es.  

 

L'AGENDA 

 

L’agenda facilita l’organització del treball als alumnes, però també és un vehicle de 

comunicació entre família – Escola. Per tant,  cal fer-ne un seguiment. 

 

ACCIÓ TUTORIAL 

 

El tutor/a és la persona de referència dels alumnes i de les famílies. 

Es faran dues entrevistes individuals al llarg del curs, més les que es creguin 

convenient, sol·licitant-les a través de l’agenda o via mail. Donada la situació actual 

es portaran a terme de forma telemàtica, excepte en aquells casos en que la 

delicadesa de la situació faci necessària la presencialitat.   

Per un bon funcionament, cal signar i retornar a l’Escola en els terminis establerts, 

els documents que es requereixin: qualificacions, agenda, comunicats, justificants, 

absències,... 

mailto:escolaazorin@gmail.com
mailto:info@escolaazorin.com
http://www.escolaazorin.com/
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Si família i Escola estimulem i acompanyem plegats en l’estudi i els treballs 

escolars, afavorirem un millor desenvolupament de les capacitats dels nens/es. 

 

 

REUNIONS DE CLASSE 
 

Al mes de setembre, abans de l’inici de curs, es van realitzar reunions 

informatives per cada nivell amb els tutors/es, sobre l’organització i funcionament 

de l’Escola en moments de pandèmia. Al mes d’octubre es realitzarà una segona 

reunió grupal, de caire més pedagògic. Aquest curs les reunions de classe seran 

de forma telemàtica. 

 

CALENDARI  

 

 

Curs Dia Hora 

P3 Dilluns 19 d’octubre 17:30-18:30h 

P4 Dimarts 20 d’octubre 17:30-18:30h 

P5 Dimecres 21 d’octubre 17:30-18:30h 

1r i 2n Divendres 23 d’octubre 17:30-18:30h 

4t Dilluns 26 d’octubre 17:30-18:30h 

3r Dimarts 27 d’octubre 17:30-18:30h 

5è Dimecres 28 d’octubre 17:30-18:30h 

6è Dijous 29 d’octubre 17:30-18:30h 

Llar 2 Dilluns 2 de novembre 17:30-18:30h 

Llar 1 Dimarts 3 de novembre 17:30-18:30h 

Llar 0 Dilluns 9 de novembre 17:30-18:30h 

 

És primordial posar-nos d’acord en alguns aspectes importants de l’Educació dels 

vostres fills/es, per tant us preguem que no falteu a la cita. 
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REUNIONS DEL CONSELL ESCOLAR 

El Consell Escolar es reunirà preceptivament tres vegades durant el curs i les 

extraordinàries que calguin. 

 

 

CALENDARI D' AVALUACIONS 
        

 

Llar d'Infants 

 

1r Trimestre: 2 setembre al 23 desembre 

 - Entrega d’informes:         23 de desembre 

  

2n Trimestre: 4 gener al 31 de març 

 - Entrega d’informes:         31 de març 

  

3r Trimestre: 6 d’abril al 29 de juliol 

 - Entrega d’informes:         29 juliol 
 

 

Parvulari i Primària 

 

1r Trimestre: 14 setembre al 21 desembre 

 - Setmana avaluació:      de l’1 al 4 de desembre  

 - Entrega de notes:          21 de desembre 

  

2n Trimestre: 8 gener al 26 de març 

 - Setmana avaluació:       del 15 al 19 de març 

 - Entrega de notes:           26 de març 

  

3r Trimestre: 6 d’abril al 22 de juny 

 - Setmana avaluació:      del 7 a l’11 de juny 

 - Entrega de notes:         P3, P4 i P5 -> 22 de juny                                

                                          Primària ---> 29 de juny 
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Avaluacions externes 

 

  

Proves final d’etapa de 6è:                         4, 5 i 6 de maig. 

  
 

 

 

 

 

 

 

ASPECTES DE FUNCIONAMENT 
        

 
La situació de pandèmia actual ha fet necessària l’elaboració d’un Pla especial 

d’organització que complementa i modifica alguns dels aspectes sanitaris ja 

establerts. Aquest Pla d’organització pel curs 2020-21 amb la concreció de les 

mesures COVID-19, el teniu disponible al web de l’Escola des de començament de 

curs.  

Tanmateix, continuen vigents les mesures anteriorment fixades: 

● En cas de malalties encomanadisses l'alumne/a restarà a casa respectant el 

criteri mèdic.  
 

● Si es donés el cas de contagi per poll o llémenes l’alumne/a es quedarà a casa 

fins la total desaparició. 
 

● Un cop puguin assistir a l'escola caldrà que es presenti justificació de la 

família. 
 

● L’Escola no donarà cap medicament si prèviament no heu portat un escrit 

del metge on consti: 

o Nom del medicament.   

o Durada del tractament. 

o Dosi. 

o Autorització d’assistència a l’escola. 
 

● Davant d’un infant amb febre de 38oC o més l’escola contactarà amb la 

família per avisar que el recullin tant aviat com puguin. Mentrestant, si la 

febre és igual o superior als 38oC l’escola pot administrar paracetamol, 

sempre que la família ho hagi autoritzat en el formulari corresponent que us 

entregarem, segons recomanacions del Departament de Salut de la 

Generalitat. 
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CELEBRACIONS:  ANIVERSARIS 

 

En cas de voler celebrar l’aniversari del vostre fill/a a l’escola, cal que busqueu una 

alternativa no comestible. 

 

 

MATERIAL DE l'ALUMNAT 

 

● El material que els alumnes fan servir el proporciona l’Escola, per tant no 

l'han de portar de casa. 

● Les llistes de material escolar de cada classe s’exposaran al tauler d’anuncis 

al mes de novembre.  

● La quota s'ha fraccionat en dues parts. La 1ª, amb un import de 50€, s'ha 

inclòs en la mensualitat de SETEMBRE, descomptant la part proporcional 

del curs anterior. La resta s'abonarà al mes de DESEMBRE. 

EQUIPACIÓ 

Cal portar l’equip esportiu de l’Escola a les classes d’Educació Física i a les sortides 

culturals que es demanin.  

Els alumnes fins a 4t de Primària portaran la bata de l’Escola durant l’activitat 

escolar.  La roba esmentada, ha d’anar marcada amb el nom dels nens i les nenes i 

amb una cinta per penjar. És una bona  manera per facilitat el desenvolupament 

maduratiu dels nostres fills/es, ja que els ajuda a ser més autònoms i augmenta la 

seva autoestima. 

Per fer l’activitat de natació s’ha de portar: banyador, tovallola, casquet de natació, 

sabatilles de bany i muda de recanvi. No es podrà entrar a la piscina sense casquet 

de bany ni xancletes. 

La roba utilitzada per fer les activitats esportives s’ha de canviar per altra de carrer 

al tornar per la tarda a l’escola. Cal que els alumnes de menjador portin una 

samarreta de recanvi. 

El xandall, la samarreta i els pantalons curts de l’Escola per fer Educació Física i la 

bata els trobaran a “DRAPS PER A NENS”, Carrer Art i Oficis nº 34 (l'Hospitalet 

de Llobregat) Telf. 932611219. Cal tenir-ho disponible pel mes d’octubre. 
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APARELLS ELECTRÒNICS 

● Els alumnes no poden portar aparells electrònics a l’Escola (mòbils, càmeres 

fotogràfiques, jocs,...) llevat de calculadores. 

 

 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDES, D'ÚS D'IMATGES I ÚS DE SERVEIS A 

INTERNET 

 

A la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat es demana 

l’autorització dels pares/mares o tutors/es dels alumnes per fer sortides culturals, 

d’ús d’imatges de l’alumne i ús de serveis i recursos digitals a Internet. Aquestes 

autoritzacions es signaran anualment. 
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PERSONAL DEL CENTRE 
        

 

 
CONSELL RECTOR 

- Maribel Rodríguez: Presidenta 

- Manuel Durán: Vicepresident 

- Isabel Soto: Secretària 

- Josefina Mora Vocal 

 

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 

- Directora: Maribel Rodríguez  

- Cap d'estudis: 

- Coordinador TIC/TAC: 

- Coordinador biblioteca: 

Ana Isabel Canales 

David Bernal 

David Guinot 

 

- Coordinació cicle: Maika Macías Coordinadora de la Llar. 

 Inmaculada Tejada Coordinadora d’Educació Infantil. 

 Raquel Siles Coordinadora del Cicle Inicial. 

 Emilia Circujano Coordinadora del Cicle Mitjà. 

 Laura Constantino Coordinadora del Cicle Superior. 

 

PERSONAL DOCENT 

Silvia Dalmau Tutora E.I. 0 anys Tècnic Esp. Educació Infantil 

Ariadna Carreras Tutora E.I. 1 anys  Mestra Esp. Educació Infantil 

Maika Macías Tutora E.I. 2 anys  Mestra Esp. Educació Infantil 

Susana Romero Tutora E.I. 3 anys  Mestra Esp. Educació Infantil 

Inmaculada Tejada Tutora E.I. 4 anys  Mestra Esp. Educació Infantil 

Isabel Soto Tutora E.I. 5 anys  Mestra Esp. Educació Infantil 

Maribel Rodríguez  Mestra Esp. Educació Infantil 

Raquel Siles  Tutora 1r  Mestra Esp. Anglès 



 

 

  

 

FR-02-02-02 

Rev: 02 
Pàgina 17 

 

ESCOLA AZORÍN S.C.C.L. – c/ Anselm Clavé 6-8 08902 L’Hospitalet 

 Telf: 93 331 99 97 Fax: 93 332 05 46 

E-Mail: info@escolaazorin.com web: http://escolaazorin.com 

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Josefina Mora Tutora 2n Mestra Esp. Pedagogia Terapèutica  

Emilia Circujano Tutora 3r Mestra Esp. Educació Física 

Ana Isabel Canales Tutora 4t Mestra Esp. Anglès  

Esp. Pedagogia Terapèutica 

Lic. en Psicologia  

David Guinot  Mestre Esp. Educació Musical 

Laura Constantino  Tutora 5è Lic. en Filologia Anglesa 

David Bernal Tutor 6è Mestre Esp. Informàtica 

Núria Valls  Mestra Esp. Anglès 

Rosa Asensio   Mestra Esp. Pedagogia Terapèutica  

Lic. en Geografia i Història 

Manuel Durán  Mestre Esp. Educació Física 
 

 

PERSONAL NO DOCENT 

Elisabeth Ros/Mónica Bermejo (Of. Administrativa) 

Álvaro Martí (Cuiner) 

Carlos Gamero (Auxiliar cuina) 

Paula Bonelli  (Psicòloga Escola) 

 

CONSELL ESCOLAR 

- Maribel Rodríguez  (Presidenta) 

- Josefina Mora (Titularitat) 

- Manuel Durán  (Titularitat) 

- Isabel Soto  (Titularitat) 

- Inmaculada Tejada  (Professorat) 

- Ana Isabel Canales (Professorat) 

- Emilia Circujano (Professorat) 

- Maika Macías  (Professorat) 

- Josefa Redondo (Representant PAS) 
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- Yolanda Duarte  (Presidenta AMPA) 

- Josep Farràs  (Pares/Mares) 

- Olga Gallego   (Pares/Mares) 

- Maite Merino (Pares/Mares) 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I SERVEIS 

 

Emilia Circujano 
 

(Coordinadora servei de menjador) 

Raquel Siles (Coordinadora d’activitats  extraescolars) 

Silvia Alonso (Monitora) 

Begoña Hita (Monitora) 

Judith Gamero (Monitora) 

Paula Piulachs (Monitora) 

David Rama (Monitor) 

Edgar Fernández (Monitor i vetllador) 

Nadia Masmitjà  (Monitora) 

Mª Carmen Cantero (Professora de ball) 

 

DEPARTAMENT DE QUALITAT, PREVENCIÓ I RISCOS LABORALS 

- Josefina Mora/David Guinot 

 

(Departament de Qualitat) 

 

PROJECTE 
        

 
Aquest curs els/les alumnes elaboraran un projecte interdisciplinari de diferents 

temàtiques en cada cicle. S’exposarà a les jornades culturals.  

  



 

 

  

 

FR-02-02-02 

Rev: 02 
Pàgina 19 

 

ESCOLA AZORÍN S.C.C.L. – c/ Anselm Clavé 6-8 08902 L’Hospitalet 

 Telf: 93 331 99 97 Fax: 93 332 05 46 

E-Mail: info@escolaazorin.com web: http://escolaazorin.com 

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

SORTIDES CULTURALS   
        

 
Les sortides culturals formen part del Projecte Educatiu. Afavoreixen la relació i la 

convivència entre alumnes i mestres i complementen els seus aprenentatges. Participar en 

totes aquestes sortides és molt important per a tots els alumnes. El cost de les sortides 

queda cobert amb la quota de l’AMPA.  

 

Aquest curs prioritzarem les activitats que garanteixin les condicions de seguretat 

recomanades pel Departament de Salut. Realitzarem tallers a l’aula, activitats virtuals  i 

sortides a l’aire lliure. Us informarem amb antelació. 

 

Si hagués alguna incidència durant el transcurs de la jornada de la sortida, us avisaríem el 

més aviat possible des de l’Escola. Per tant, no cal que contacteu individualment. 

 

 

Durant aquest curs es tenen previstes les següents: 

 

Educació Infantil  0 a 2 anys 

Teatre: titelles a l’Escola (Sant Jordi) 

E.I. 2 anys:     

                       Granja Escola – Can Rigol                 

                       Coneixem el Barri 

                      Teatre titelles a l’Escola  Fi de curs 

 

Educació Infantil 3, 4 i 5 anys 

Teatre  

Granja-Escola   

Teatre: titelles a l’Escola (Sant Jordi) 

     Taller Guàrdia Urbana L’H 
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Cicle Inicial 1r i 2n 

 

     Teatre  

Sortida Delta del Llobregat 

Xerrada -Taller Guàrdia Urbana L’H  

 

                                        

Cicle Mitjà 3r i 4t 

 

Teatre  

3r - Museu de paper de Capellades 

4t- Sortida al Castell de Cardona i Mines de Sal 

Taller Guàrdia Urbana L’H  

 

 

Cicle Superior 5è i 6è 

 

Teatre  

Educació Viària:  Xerrada: plantejament d’un dilema a 5è  i xerrada sobre el 

“Ciberbullying” a 6è. 

5è Primària:  Zona volcànica de la Garrotxa 

6è Primària : Parlament de Catalunya (virtual) 

6è Primària:  Xerrada Mossos d’Esquadra – seguretat a Internet 

6è Primària: Sortida per concretar  
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COLÒNIES   
        

 
Les colònies possibiliten un temps de convivència i desenvolupen hàbits d’autonomia en 

els nostres alumnes, alhora que permeten el contacte amb la natura.  

Aquest Curs 2020-21 les Colònies, que  garantiran les mesures de prevenció i seguretat 

sanitària que dictin les autoritats competents, es realitzaran a: 

 
 

Educació Infantil Segon Cicle (3-4-5 anys) 
 

Dies:  3 i 4 de  juny de 2021 

Casa:  Can Puig  

Situació:  Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) 
 

Educació Primària (1r,2n,3r,4t i 5è) 
 

Dies:  2, 3 i 4  de juny de 2021 

Casa:  Can Puig 

Situació:  Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) 
 

 

 

Sisè de Primària 
 

Dies:  1, 2, 3, i 4  de juny de 2021 

Casa:  L’Alberg  

Situació:  L'Escala - Empúries (Girona) 
 

De forma gradual s’incrementen els dies d’estada a les cases segons el Cicle i en 

arribar a 6è de primària, completen la màxima durada de les convivències. 

 

CELEBRACIONS 
        

 

Les celebracions a l’Escola reforcen el sentiment de pertinença, la cohesió social i 

alhora ajuden a conèixer, valorar i estimar el nostre entorn social i cultural. 

 

Aquest curs a l'Escola celebrarem: 
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● La Castanyada 30 d’octubre de 2020 

● Nadal: 

Cagatió 

Reis 

 

18 de desembre de 2020 

21 de desembre de 2020 

● Dia de la Pau 29 de gener de 2021 

● Carnestoltes del 9 al 12 de febrer de 2021 

● Dia de la Dona 8 de març de 2021 

● Sant Jordi 

● Jornades Culturals 

23 d'abril de 2021 

del 19 al 23 d'abril de 2021 

● Final de Primària dels alumnes de 

la promoció 2015-2021. 

21 de juny de 2021 a les 17.15h 

 

 

 

Algunes celebracions es veuran modificades en la forma que era habitual, ja que 

hauran de garantir la seguretat sanitària i el compliment del Protocol establert pel 

Departament de Salut i d’Educació.  
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CALENDARIS ESCOLARS 
        

 

CALENDARI ESCOLAR 2020-21 
Llar d'Infants 

          

  INICI DE CURS: Dimecres 2 de setembre de 2020 

Divendres 11 de setembre: Diada Nacional de Catalunya 
Dijous 24 de setembre La Mercè (Festa local)  
Dilluns 12 d’octubre El Pilar 
Dilluns 7 de desembre Festa de lliure disposició 
Dimarts 8 de desembre: Dia de la Immaculada Concepció 

     

VACANCES D'HIVERN: 

 
Del 24 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021 (ambdós inclosos) 

 

VACANCES PRIMAVERA: 

 
De l'1d'abril al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos) 
 
Dilluns 6 de gener:          Reis 
Dilluns 15 de febrer:        Festa de lliure disposició 
 

DIES FESTIUS 2021: 
Divendres 21 de maig: Festa de lliure disposició 
Dilluns 24 de maig; Segona Pasqua (Festa local) 
Dijous 24 de juny: Sant Joan 
Divendres 25 de juny: Festa de lliure disposició 

 

   FI DE CURS: Dimecres 29 de juliol de 2021 
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CALENDARI ESCOLAR 2020-21 

2n Cicle Ed. Infantil i Primària 

         

  INICI DE CURS: Dilluns 14 de setembre de 2020 

DIES FESTIUS 2020: 

   
Dijous 24 de setembre: 
Dilluns 12 d'octubre: 

La Mercè (festa local) 
El Pilar 

Dilluns 7 de desembre : Festa lliure disposició 
Dimarts 8 de desembre: Dia de la Inmaculada Concepció 
Dilluns 21 de desembre: Jornada matinal  

   

VACANCES D'HIVERN: 

 
Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos) 

VACANCES PRIMAVERA: 

 
Del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos) 

DIES FESTIUS 2021: 

 
Dilluns 15 de febrer: Festa de lliure disposició  
Divendres 21 de maig: Festa de lliure disposició 
Dilluns 24 de maig: Segona Pasqua (Festa local) 

  
 

 FI DE CURS: Dimarts 22 de juny de 2021 (jornada matinal)  
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Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de 

dades de caràcter personal i de material que elaboren 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça 

o adreces web), on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, 

complementàries i extraescolars. 

En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en 

grup, alumnes que fan les activitats esmentades. 

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució 

espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 

l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest 

centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar 

fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament 

identificables. 

Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 

 

Nom i cognoms de l’alumne o alumna 

 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna
 DNI/NIE/Passaport 

 

Autoritzo 

 

1. Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies corresponents a 

activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i 

publicades en: 

- Pàgines web del centre:    Sí         No 

- Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu:         Sí         No 

- Xarxes socials gestionades per l'escola:       Sí         No 
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2. Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de 

comunicació (blogs i espais web del centre i revistes editades pel centre mateix) 

amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa: 

         Sí          No 

3. Que en les pàgines web o blogs i revistes editades pel centre hi constin les inicials 

de l’alumne o alumna i del centre: 

                       Sí          No     

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: Escola Azorín SCCL 

Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de 

comunicació i difusió del centre. 

Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria 

legal en cas de menors d’edat. 

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos 

per llei, o si ho heu consentit prèviament. 

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i 

sol·licitar-ne la limitació. 
 
      He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 
 

 
Lloc i data 
 

 

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna 

 

 

Direcció del centre 

 


