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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Benvolgudes famílies: 

Cada curs nou que comença suposa un repte: mestres nous, llibres diferents, altres projectes 

o, fins i tot, de tant en tant, algun company o companya per conèixer.  

La majoria tenim ganes de tornar, perquè l’escola és un lloc proper amb rutines conegudes 

que ens aporten seguretat. 

Tots els que treballem a l’Azorín, volem fer de l’escola un lloc agradable on tots i cadascú 

dels nostres nens i nenes se senti segur, cuidat i estimat.  

Ens agrada que vingueu amb ganes i amb il·lusió, que cada dia suposi una nova experiència 

amb novetats per descobrir i compartir.  

A vosaltres, famílies, us agraïm la confiança que dipositeu en la nostra Escola, confiant-nos 

el vostre tresor més preuat, el vostre fill o filla,  i esperem mantenir i enfortir aquest vincle 

amb la vostra col·laboració. Us necessitem, així com vosaltres necessiteu de la nostra 

experiència i del nostre recorregut en l’educació.  

Fem que aquest curs que comença sigui especial. Junts ho aconseguirem! 

Per començar, us informem d’alguns aspectes organitzatius, que ampliarem i us farem 

arribar al llarg d’aquests dies.  

1.- Entrades i sortides 

Les entrades i sortides a l’Escola seran esglaonades per evitar les aglomeracions. Tanmateix, 

us demanem que no resteu a la porta més enllà del temps imprescindible.  

Cicle  Entrada matí  Sortida matí  Entrada tarda  Sortida tarda  Espai  

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

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

Inicial  8:55 h  12.55 h  14.55 h  16:55 h  Porta blava  

Infantil  

(2º cicle)  

8.50 h  12:50 h  14:50 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  
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En entrar al centre, els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir 

la distància sanitària i portar la mascareta posada.  

Si necessiteu accedir a Secretaria, cal que us espereu fins que s’hagin realitzat totes les 

entrades i/o sortides.  

2.- Tutories  

Les tutories pel curs 2021-22 seran les següents:  

Llar 0 anys  Silvia Dalmau Parvulari 3 anys Inma Tejada 

Llar 1 any  Maika Macías Parvulari 4 anys Susana Romero 

Llar 2 anys      Ariadna Carreras Parvulari 5 anys Isabel Soto 

 

Primària 

Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

Primer Josefina Mora Tercer David Guinot Cinquè  Ana I. Canales 

Segon  Raquel Siles Quart Emi Circujano Sisè Laura Constantino 

 

3.- Reunions informatives amb les famílies 

Considerem important que, des de bon inici de curs, estigueu informats del funcionament i 

organització del nivell i cicle al que pertanyen els vostres fills/es. Per això, avançarem les 

reunions al mes de setembre amb les següents dates:  

Llar 0 anys Dimarts 28 de setembre, 

de 17:30 a 18:30h. 

Parvulari 3 anys Dimecres 8 de setembre, 

 de 17:00 a 18:00h. 

Llar 1 any Dimecres 29 de setembre, 

.de 17:30 a 18:30h. 

Parvulari 4 anys Dijous 16 de setembre, 

de 17:30 a 18:30h. 

Llar 2 anys Dilluns 20 de setembre, 

de 17:30 a 18:30h. 

Parvulari 5 anys Dimarts 14 de setembre, 

de 17:30 a 18:30h. 
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Primària 

Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

Primer Dijous 9 de setembre, de 

17:00 a 18:00h. 

Tercer Dilluns 20 de setembre, 

de 17:30 a 18:30h. 

Cinquè  Dimecres 22 de setembre, 

de 17:30 a 18:30h. 

Segon  Dimecres 15 de setembre, 

de 17:30 a 18:30h. 

Quart Dimarts 21 de setembre, 

de 17:30 a 18:30h. 

Sisè Dilluns 27 de setembre, 

de 17:30 a 18:30h. 

 

Les reunions seran de forma telemàtica. Us farem arribar l’enllaç per a la connexió el mateix 

dia, al vostre correu electrònic, mitjançant la plataforma Alexia Famílies.  
 

4.- Calendari 

El curs escolar per a la Llar d’Infants s’inicia el dia 2 de setembre i per a Parvulari i 

Primària, començarà el dilluns 13 de setembre.  

Us recordem que al web de l’escola podeu consultar el calendari pel curs 2021-22.  

5.- Llibres 

Els alumnes d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) que tenen els llibres a casa, han de portar els 

del primer trimestre a l’escola al llarg de la primera setmana de curs, marcats amb el nom.  

Els alumnes de Cicle Inicial (1r i 2n) han de portar tots els llibres de text durant la primera 

setmana de curs.   

A partir de 3r de Primària, els alumnes porten els llibres i el material necessari per treballar 

cada dia de l’escola a casa. El primer dia de classe se’ls donarà l’horari, es repartirà el 

material escolar i es faran activitats tutorials. Per tant, aquest dia no hauran de portar els 

llibres de text. 

6.- Educació Física i Natació 

L’activitat d’Educació Física es portarà a terme al poliesportiu, a partir del 14 de 

setembre.  

L’activitat de natació s’iniciarà el dia 4 d’octubre, si la situació sanitària ho permet,  i 

serà només pels alumnes de Primària. Aquest curs els alumnes de Parvulari tampoc 

realitzaran aquesta activitat.  

Durant els pròxims dies rebreu un comunicat més extens amb totes les mesures 

d’organització per aquest nou curs, que volem començar amb ganes i molta il·lusió.  

Salutacions,                                       Escola Azorín SCCL        1 de setembre de 2021 


