INFORMACIONS GENERALS DE FUNCIONAMENT DE
L’ESCOLA CURS 2020-2021
HORARI LECTIU
 Matins 9:00 h - 12:30 h

Tardes 15:15 h - 16-45 h

HORARI D’ENTREVISTES AMB EL PROFESSORAT
D
 ILLUNS, de 12:30 h a 13:30 h (amb cita prèvia)
Es prioritzaran les entrevistes telemàtiques.
DADES GENERALS DE L’ESCOLA
Adreça
Tef. escola
Adreça internet
Correu Electrònic
Tef. Menjador i Guarderia
Horari Secretaria
Horari Direcció
Núm. c/c de l’Escola

Ronda Arraona s/n CP 08192 Sant Quirze del Vallès
93 721 30 17
http://www.purisalas.com
a8033407@xtec.cat
678867749 / 93-721 08 00
Matins: 9:00 h a 10:30 h i 11:30 h a 13:30 h
Tardes: 15:15 h a 16:30 h (de dilluns a dimecres)
Cita prèvia
ES70-2100-0362-16-0200189015 “LA CAIXA”

C
 ALENDARI ESCOLAR 2020-21 (el podeu consultar a la web del centre)
Inici:
14 de setembre de 2020

Final:
22 de juny de 2021

OCTUBRE

12 d
 ia festiu

DESEMBRE

7d
 ia de lliure disposició
8d
 ia festiu
22 a
 l 7 d
 e gener (ambdós inclosos) V
 ACANCES DE NADAL

FEBRER

15 d
 ia de lliure disposició

MARÇ

8d
 ia de lliure disposició
29 al 5
  d’abril (ambdós inclosos) V
 ACANCES DE SETMANA SANTA

ABRIL

30 d
 ia de lliure disposició

MAIG

10 d
 ia festiu

Jornada Intensiva

21 d
 ed
 esembre (Horari lectiu: de 9:00 h a 13:00 h)
del 4
 d
 e juny al 2
 2 de j uny (Horari lectiu: de 9:00 h a 13:00 h)

MEDICAMENTS
Es recomana evitar l’administració de medicaments en horari escolar. Només si és per
prescripció mèdica; en aquest cas s’haurà de presentar: la recepta mèdica on
s’especificarà l’horari i la dosi a administrar juntament amb l’autorització , del
contrari L’ESCOLA NO SE’N FARÀ CÀRREC.

MATERIAL, EXCURSIONS I SORTIDES
Quota de material
Aquest curs de manera excepcional només es cobrarà quota de material:
-P3 i alumnat nou d’ed.infantil 120 € amb quotes de 60 € a l’octubre i 60 € al gener.
-Alumnat nou d’ed. primària 100€ amb quotes de 50€ a l’octubre i 50€ al gener.
-P4 a 6è una sola quota a l’octubre on s’haurà descomptat la part proporcional de sortides i
material no consumides durant el període de confinament del curs passat.
Quota de sortides
Aquest curs de manera excepcional NO es cobrarà la quota de sortides de 70€ a primària i
80€ a infantil. Es programarà una sortida trimestral i/o tallers a l’aula (si la situació ho
permet) i es passarà el rebut de cada sortida un cop s’hagi pogut fer.
El pagament serà domiciliat al vostre compte bancari o bé s’haurà de fer l’ingrés en el
compte de l’escola.
Cal a
 utorització signada per a què l’alumnat pugui participar en les activitats
programades. Sense aquest document no hi podrà assistir.

MÒBILS I ALTRES OBJECTES
No és permès portar a l’escola mòbils, aparells electrònics o altres objectes que provoquin
distracció en el treball escolar. Tampoc se’n farà responsable en cas de pèrdua o ruptura.

ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA
Es distribuiran per diferents portes segons els cursos.
Es comunicarà via mail i a la web de l’escola.

CALENDARI REUNIONS DE FAMÍLIES A INICI DE CURS
Es comunicarà via mail i a la web de l’escola

CLAUSTRE DE MESTRES, GRUPS I TUTORIES
Segons la última normativa del departament d’educació les ràtios han de ser les mínimes
possibles (les indicacions són de 20 alumnes amb un màxim de 25) atenent als recursos i
espais disponibles. Per poder complir aquesta disminució de ràtio alguns grups quedaran
agrupats o desdoblats segons es presenta a la graella.

EDUCACIÓ INFANTIL
P3

P4/P5 A

P4/P5 B

P4/P5 C

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r/2n A

3r A

5è

1r/2n B

3r B

6è A

1r/2n C

4t A

6è B

4t B

A partir del 8 de setembre que ja tindrem tota la plantilla adjudicada informarem dels tutors
i tutores i també dels alumnes que formen cada grup.

