17 de juliol de 2020
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Qüestions pràctiques per al proper curs 2020-2021
Atenció! Les informacions que presentem venen condicionades per la situació
que es pugui donar segons les circumstàncies degudes al Covid-19. Estarem
pendents de l’actualitat i ens adaptarem a les circumstàncies segons les
indicacions que ens arribin del Departament d’Educació i de Salut.

Inici de curs
Dilluns 14 de setembre
1r Primària

9:10 haccés c/Dos de maig, porta 2, esquerra

2n Primària

9:00 haccés c/Dos de maig, porta 2, esquerra

3r Primària

8:50 haccés c/Dos de maig, porta 2, esquerra

4t Primària

9:10 h accés C/Mallorca

5è Primària

9:00 h accés C/Mallorca

6è Primària

8:50 h accés C/Mallorca

Reunió de famílies
Dilluns 7 de setembre, reunió virtual (enviarem l’enllaç per correu electrònic)
2n

18:30 h

Dilluns 7 de setembre, reunió virtual (enviarem l’enllaç per correu electrònic)
5è A i B

19:30 h

6è A i B

19:30 h

Dimarts 8 de setembre, reunió presencial
1r A

17 h

1r B

17:30 h

Dimarts 8 de setembre, reunió virtual (enviarem l’enllaç per correu electrònic)
3r A i B

18:30 h

4t A i B

19:30 h
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Horari entrades i sortides del centre
i
accessos

Horari
d’entrada
Matí

Horari
sortida
Migdia

Horari
entrada
Tarda

Horari
sortida
Tarda

Horari adaptat a la normativa vigent per les circumstàncies de Covid-19.
Demanem màxima puntualitat.
1r

accés c/Dos de maig, porta 2,
esquerra

9:10 h

13 h

15 h

17:05 h

2n

accés c/Dos de maig, porta 2,
esquerra

9h

13 h

15 h

16:55 h

3r

accés c/Dos de maig, porta 2,
esquerra

8:50 h

13 h

15 h

16:45 h

4t

accés C/Mallorca

9:10 h

13 h

15 h

17:05 h

5è

accés C/Mallorca

9h

13 h

15 h

16:55 h

6è

accés C/Mallorca

8:50 h

13 h

15 h

16:45 h

Material escolar
El material de dia a dia de l’aula (bolígrafs, llibretes, fulls, carpeta classificadora... )
aquest curs serà important no compartir-lo i portar un bon estoig amb material per
a ús individual.
Llibres de text

Les llistes de llibres que cal comprar les trobareu a la botiga
virtual de LlibresTEXT. Si heu demanat que els portin a
l’escola, el tutor/a els repartirà el primer dia de classe. A
l’apartat del curs 2020-2021 de la web, dins la botiga virtual,
hi trobareu l’explicació de com comprar i fer el pagament,
clicant el botó “Com comprar llibres i quadernets curs 20-21”.
Tal com es va indicar a les instruccions que es van enviar per
correu electrònic a totes les famílies l’1 de juliol, la botiga
virtual estarà oberta fins al 19 de juliol.
Pels nous alumnes matriculats es farà una nova obertura de
la botiga virtual a partir del 20 d’agost.
El material que han de portar els alumnes el primer dia de
classe el podeu comprar on vulgueu i, si el teniu d’altres anys,
el podeu aprofitar.
L’escola té un programa de reutilització de llibres i la quota de
reutilització es cobrarà per rebut durant el primer trimestre.
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Bates i xandall

A l’apartat del curs 2020-21 de la web hi trobareu l’explicació
de com comprar les bates i les equipacions esportives.
El xandall, samarreta d’esport, bates i jaquetes han de portar
una cinta d’uns 20 cm aproximadament per poder-les penjar i
han d’estar marcades amb el nom i cognom.
Cal portar el xandall a les classes d’Educació Física i a les
sortides culturals.
És obligatori portar la bata des de 1r fins a 4t de Primària,
ambdós inclosos.

Mascareta

És obligatori l’ús de la mascareta en els desplaçaments pel
centre i en moments puntuals que s’indicaran. Cada alumne
pot dur el model que consideri. Si es vol adquirir la mascareta
“Vedruna” de tela reutilitzable i que compleix amb la
normativa, podeu fer-ho a la botiga virtual.

“Kit” de neteja

Cada alumne cal que dugui un petit drap i una ampolleta de
gel hidroalcohòlic. A cada aula hi haurà material desinfectant,
però convé que cadascú el dugui per als desplaçaments i
canvis d’aula més àgils.

Serveis escolars
L’escola posa a disposició dels pares i mares els següents serveis:
Mitja-pensió

Els alumnes que es queden al menjador, han de portar una
bata diferent de la de l’escola per dinar.

Acollida

Matí, de 8 a 9 hores per als alumnes d’Educació Infantil i
Primària. També hi haurà un servei de ½ acollida amb horari
de 8:30 a 9 hores. El primer dia d’acollida serà el dimarts dia
15 de setembre.
Tarda, de 17 a 18 hores per als alumnes d’Educació Infantil i
Primària.

Servei d’estudi

De dilluns a divendres, 17 a 18 hores, per als alumnes de 3r
de Primària a 4t d’ESO. És un espai per estudiar, fer deures
i llegir respectant el silenci necessari per tal d’assegurar un
bon ambient de treball.

Activitats
extraescolars

L’1 d’octubre comencen les activitats extraescolars. L’oferta
d’activitats i els horaris els trobareu a la pàgina web de
l’escola, a la pestanya de “Serveis”. Les inscripcions ja s’han
tancat, però podeu consultar si encara hi ha places
disponibles a l’adreça:
administració@vedrunaimmaculada.cat
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Quotes previstes per al curs vinent
Les quotes pel proper curs es presentaran i aprovaran al Consell Escolar que es
portarà a terme la darrera setmana d’agost i les trobareu publicades a la web abans del
dia 1 de setembre a l’apartat de curs 2020-2021. Abans de l’1 de setembre rebreu un
correu electrònic explicatiu de les quotes del curs.

Desitgem que passeu unes bones vacances tot gaudint del temps de lleure. Bon Estiu!
L’Equip Directiu
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