ESCOLA L’HEURA
SECCIÓ ESCOLAR

CURS 2021/2022

CURS 2021/2022

Benvolgudes famílies:
Tornem a iniciar un nou curs escolar amb la il·lusió de poder incrementar la
formació del vostre fill/a; per aconseguir-ho, esperem comptar també amb la vostra
col·laboració. Tingueu present que aquest fulletó està condicionat a les mesures de
protecció i prevenció sanitàries generades per la pandèmia Covid-19. El Pla d’inici de curs
està a la vostra disposició a la web de l’escola.
Llegiu amb atenció els següents apartats sobre organització i normes que caldrà
tenir en compte al llarg del curs. Tots aquests aspectes, i d’altres més concrets, us els
ampliarem a la reunió que farem el mes de setembre *.
* Us enviarem la convocatòria per correu electrònic.
INICI DEL CURS: Dilluns 13 de setembre
HORARI DE CLASSES:
De Dilluns a Divendres
PRIMÀRIA: Grup Pins – Grup Alzines – Grup Roures – Grup Avets
Entrada i sortida c/ Egara 16
Hora d’entrada matí: de 8:45 a les 9:00 h.
Hora de sortida migdia: 12:50 h.
Hora d’entrada tarda: 15:00 h.
Hora de sortida tarda: 16:50 h.
SECUNDÀRIA 1r Cicle: GRUPS 5 - 6 - 7

Entrada i sortida c/ Egara 16

Hora d’entrada matí: de 9:00 h.
Hora de sortida migdia: 12:50 h.
Hora d’entrada tarda: a les 15:00 h.
Hora de sortida tarda: 17:00h.
SECUNDÀRIA 2n Cicle: GRUPS 8 – 9
Hora d’entrada matí: de 9:00 h.
Hora de sortida migdia: 12:50 h.
Hora d’entrada tarda: 15:00 h.
Hora de sortida tarda: 17:00 h.

c/ Egara 16
c/ Egara 16
c/ Sal·lari 28

* Caldrà respectar aquests horaris d’entrades i sortides per tal de vetllar que no s’acumuli
massa persones a les entrades.
Considerem que la puntualitat és de màxima importància en totes les activitats de
l’escola i per això el seu compliment serà controlat. En cas d’incompliment s’aplicaran les
mesures oportunes.
ALTRES CONSIDERACIONS:
* L’alumne haurà de venir a l’escola amb mascareta.
* Cap alumne/a es podrà incorporar a les sortides o colònies, una vegada hagin marxat
de l’escola. Tampoc es podrà venir a buscar al lloc de l’activitat.
* Tampoc podran sortir abans de l’horari fixat, sense previ avís dels pares/mares.
Demanem que es respecti aquest horari i la puntualitat en la recollida dels alumnes.
* Cada vegada que l’alumne/a no pugui assistir a l’escola o arribi més tard, la
família ho haurà de comunicar al tutor/a o a secretaria, via agenda, mail,
edvoice o telefònica.
* Per seguretat i per evitar possibles accidents, és recomanable no portar a sobre alguns
complements personals, com ara arracades llargues, anells grossos, penjolls, etc., que
puguin ser potencialment perillosos segons les activitats a fer (àrees d’Educació Física i
Visual i Plàstica).
* Tampoc han de portar gorra o caputxa posada ni ulleres de sol a dins del recinte escolar.
* L’alumne/a que malmeti, sense motiu coherent, material o mobiliari escolar haurà de
fer-se càrrec de la seva reparació.
* No portar llaminadures, joguines ni objectes de valor.
* Els aparells electrònics i mòbils hauran d’estar apagats durant tot l’horari escolar.
L’escola no es responsabilitzarà de la pèrdua d’aquests. Dintre de l’aula, el mestre els
guardarà sota clau.
* Cal vetllar perquè els alumnes vinguin amb la roba apropiada per l’escola. Caldrà
extremar la higiene personal i el rentat diari de la roba.
* Les targetes d’invitació a una festa d’aniversari aliena a l’escola s’han de gestionar fora
de l’horari escolar.

EQUIP I MATERIAL ESCOLAR

ALUMNES GRUPS Pins, Alzines, Roures i Avets
* Una bata per menjador (només aquells alumnes que es consideri que ho necessiten).
* Una bata per plàstica
* Un muda de recanvi
* Una ampolla d’aigua
* Un estoig escolar (amb llapis, goma, maquineta, colors de fusta, tub de cola, regle,
tisores i auriculars)
* Una carpeta pels deures, de gomes i sense separadors
* Una agenda escolar del curs 2021/2022
ALUMNES GRUPS 5, 6, 7, 8 i 9 Secundària
* Una bata pel taller
* Un estoig escolar (llapis, goma, maquineta, colors de fusta de bona qualitat sinó es
trenquen, retoladors, florescents, bolígraf blau i vermell , regle de 30 cm., tub de cola,
tisores i memòria USB).
* Una carpeta pels deures, de gomes i sense separadors
* Una agenda escolar del curs 2021-2022
* Portar compreses de casa quan les nenes tinguin la regla i si s’escau, deixar un paquet
extra a l’aula per imprevistos i també unes calcetes de recanvi.
* Mascareta de recanvi a la motxilla
La resta de material ja us la concretarà cada tutor/a
PELS QUE ES QUEDIN A MENJADOR



L’ Escola proporcionarà el tovalló, que serà de paper
Informació sobre l’ús del raspall de dents al menjador:
Només portaran el raspall de dents, els alumnes que utilitzin bràquets o aparells
dentals i cada dia se l’emportaran a casa per tal que estigui en bones condicions
higièniques.

EQUIP OBLIGATORI DE PSICOMOTRICITAT I D’EDUCACIÓ FÍSICA
Pels alumnes de Primària : Grups Pins, Alzines, Roures i Avets




Xandall de l’escola
Samarreta de l’escola
Bambes per fer esport

Pels alumnes de Secundària (grups 5, 6, 7, 8 i 9)
 Samarreta de l’escola
 Pantalons esportius
 Bambes per fer esport
Després de fer esport, l’alumnat ha de portar, en una bossa: una samarreta, mitjons i
muda de recanvi.
Tots els grups de l’escola faran higiene després de realitzar les activitats esportives i caldrà
que portin (sabó i tovallola petita).

IMPORTANT: Tota la indumentària ha d’estar marcada amb el nom de l’alumne.
Les bates, jaquetes i abrics han de dur una beta per poder-los penjar.
L’ Escola no es responsabilitza de possibles pèrdues.
* Recordeu que a l’activitat d’educació física queda prohibit portar arracades
llargues, pírcings, cadenes i d’altres objectes amb els que puguin fer mal.

L’uniforme de l’escola es pot adquirir a la botiga:
UNIFORMES PLATOON
c/ Autonomia nº 36
Terrassa
Telèfon 937342070
* Interessa que els pares facin les comandes pel proper curs durant el mes de juliol

ACTIVITATS
AUTORITZACIONS
Serà obligatori portar a l’ escola:
 Autorització general (que es donarà a les famílies per signar).
 Un certificat mèdic per aquells alumnes que no puguin realitzar les activitats
esportives que es fan al llarg del curs escolar.
 Declaració responsable en relació al Covid-19 (que es donarà a les famílies per
signar).
PISCINA
Els alumnes dels grups Pins i Alzines aniran a la piscina el dilluns al matí i hauran d’estar a
les 9:00 h. puntualment al Club Natació Terrassa.
Els alumnes del grup Roures aniran a la piscina des de l’escola en un segon torn.
Si són socis del Club Natació Terrassa ens ho heu de notificar el primer dia d’ Escola.
MATERIAL DE PISCINA:



Bossa de plàstic dins de la motxilla
Banyador
Casquet de bany
Tovallola
Xancletes
Roba de recanvi

Sols poden portar una motxilla, tornarem caminant pel carrer i han d’anar còmodes
El banyador l’han de dur posat de casa

LA PISCINA començarà l’octubre. Es donarà una carta a les famílies abans de l’inici.
NOTA: Els alumnes de menjador que faltin a l’ escola el dia de piscina hauran d’avisar que
NO es queden a dinar, trucant directament a l’ escola.

SORTIDES
És important l’assistència a les sortides ja que ens permeten incidir sobre aspectes
diferents als de “situació-classe” i podem treballar paral·lelament objectius pedagògics i
d’autonomia personal i social.

Recordeu que a les sortides de tot un dia, la
medicació del migdia, cal portar-la de casa, encara que es
quedi a menjador i en tinguem a l’escola.
Molt important:

NORMES SANITÀRIES
Les normes sanitàries de l’Escola l’Heura tenen per objectiu reduir al màxim el risc de
contagi entre els infants, i tenen el suport dels serveis sanitaris oficials, per tant:
* NO PODRÀ VENIR CAP ALUMNE/A A L’ESCOLA QUE PRESENTI:
-

Símptomes de tenir el Covid-19
Brutícia o manca d’higiene
Febre (temperatura superior a 37º C)
Diarrea (líquida o amb sang)
Estomatitis (infeccions o nafres disseminades a la boca)
Polls o llémenes (caldrà fer tractament)

* Pel que fa a Colònies/Viatge:
Els alumnes hauran d’estar en plenes condicions de salut.
Si alguna vegada fos necessari que l’alumne/a, tot i anant a l’escola necessités medicació,
haureu de lliurar a l’escola la recepta en la qual el pediatre indica la dosi i
l’horari, i l’autorització paterna.
No es donarà cap medicament sense la recepta del metge.
Davant la persistència prolongada de les medicacions o símptomes com tos, vòmits,
diarrea, dolors, etc... l’escola es reserva el dret d’exigir un informe del pediatre on consti
l’orientació diagnòstica, la medicació i la garantia de no contagiositat.

QUADRE DE PERSONAL
EQUIP DIRECTIU
Director General ............................................. Pilar Fernández
Direcció Pedagògica Prim. i Secundària............. Mercedes Andrés
Direcció Pedagògica d’ F.L. ............................. Anna Candel
SERVEIS
Cap d’Administració ....................................... Melania Peñalver
Secretària ..................................................... Eva Llobet
PROFESSORAT
Primària:
Grup Pins .........................................Míriam Soriano
Grup Alzines ....................................Sandra Donadeu (Coordinadora Cicle)
Grup Roures .....................................Anna Ridameya
Grups Avets.......................................Xenia Martínez
Secundària – 1r cicle
Grup 5 ............................................Monse Salatino (Coordinadora Cicle)
Grup 6 ............................................Yésika Aguayo
Grup 7 ............................................ Albert Alonso
Secundària – 2n cicle
Grup 8 .......................................... Silvia Pilares(Coordinadora Cicle)
Grup 9 .......................................... Judit Ribas/Maria Gómez
Mestre de suport .............................. Laura Pañella
Mestre itinerant ................................ Laura Monsonet
ESPECIALISTES
Psicologia ...................................................... Anna Cos
Maritza Cruz
Logopèdia ..................................................... Isabel Barrios / Sandra Rodríguez
Àngels Ramos
Fisioterapeutes ............................................. Antoni López
Montserrat Gutiérrez
Taller / Plàstica ............................................. Ramon Codinas
Rosa Pascual
Pre-tallers grups 8 i 9 .................................... Eduard Martínez
Llorenç Flores
Ramon Codinas

EDUCADORS/ES
Laura Serrano
Adrià Pérez
Joaquim Serra
Melania Casado

Miquel Llorenç López
Marta Cirera
Marta Martínez
Cristina Pérez

HORARI DE VISITES

Direcció i professorat: Hores convingudes. Preguem concertin la visita per telèfon amb
antelació. Les tutories donaran el dia de la reunió els horaris disponibles per poder trucarlos o fer entrevistes.
Administració: Matins de 8:30 h. a 13:00 h.
Tardes de 15:00 h. a 18:00 h.

TELÈFON: 93784 25 25

REUNIÓ DE PARES EN SETEMBRE
Primària: DILLUNS 6
- grup Pins: 16:OO h.
- grup Alzines: 16:30 h.
- grup Roures: 17:00 h.
- grup Avets: 17:30 h.
1er cicle Secundària: DIMARTS 7
- grup 5: 16:00 h.
- grup 6: 16:30 h.
- grup 7: 17:00 h.
2on cicle Secundària: DIMARTS 7
- grup 8: 17:30 h.
- grup 9: 18:00 h.

SERVEI DE MENJADOR
Els alumnes que vulguin utilitzar aquest servei durant tot el curs hauran d’omplir la butlleta
que adjuntem al final d’aquest fulletó i lliurar-la a secretaria el primer dia de curs.
Si el menjador s’utilitza de forma ocasional hauran de comunicar-ho a secretaria abans de
9:30 del matí. Passada aquesta hora no podrem acceptar més sol·licituds.
Recordeu que si un alumne de Primària el dilluns que es fa piscina no es queda a dinar
s’ha de trucar a secretaria abans de les 9:30 hores.
Si un alumne ha de marxar al metge i vol utilitzar el servei de menjador, haurà d’arribar
abans de les 13:00 h., en cas contrari NO PODRÀ UTILITZAR EL SERVEI DE
MENJADOR i haurà de tornar a l’escola a les 15 h.

Cal presentar un certificat mèdic en el cas de que l’alumne sigui al·lèrgic a algun aliment.
En cas contrari s’entén que pot menjar el menú establert. Entenem que al menjador
escolar un dels objectius que volem aconseguir és que els nois i noies s’acostumin a
menjar de tot, tenint present que aquests menús estan revisats per mantenir una dieta
equilibrada.
Cal portar la recepta de la medicació amb les dosis correctes que pren l’alumne/a. En cas
de modificació és necessària la nova recepta.
Portar la butlleta el primer dia d’escola
........................................................................................................
SERVEI DE MENJADOR
L’alumne/a..........................................................................................
es quedarà al menjador de l’ Escola durant el curs 2021/2022
Signatura Pare/Mare/Tutor
Anoteu la dosi i medicació que pren el vostre fill/a, adjuntant la recepta mèdica.
Nom Medicament

Dosi migdia (menjador)

CALENDARI ESCOLAR

CURS 2021/2022

1er TRIMESTRE





13 de setembre inici del curs escolar
11 d’octubre, dia de lliure disposició
7 de desembre, dia de lliure disposició
Vacances Nadal, del 23 de desembre fins 7 de gener (ambdós inclosos)

2on TRIMESTRE





10 de gener inici de les classes 2on trimestre
25 de febrer, Carnestoltes
28 de febrer, dia de lliure disposició
Vacances Setmana Santa, del 11 d’abril al 18 d’abril (ambdós inclosos)

3er TRIMESTRE





29 d’abril, dia de lliure disposició
6 de juny, dia de lliure disposició
del 7 al 22 de juny, dies de jornada intensiva fins les 13:00 h (o fins les 15:00 h, en
el cas de quedar-se a menjador)
22 de juny fi del curs escolar 2021-2022

