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Benvolgudes famílies, 

Avui comencem el curs escolar 2019-2020. Us volem fer arribar per escrit la primera 

circular amb informació rellevant del calendari i funcionament del centre, així com les 

dates de les reunions d’inici de curs.  

Us informem que totes les circulars i notificacions del centre s’enviaran per 

l’aplicació DINANTIA. Per aquest motiu és important que actualitzeu l’aplicació i 

reviseu si us arriben correctament i en cas de trobar incidències,  caldrà que us poseu en 

contacte amb la secretaria del centre per solucionar-les. 

Us recordem que a la pàgina web del centre trobareu les novetats, circulars, fotografies i 

informació relacionada amb el funcionament del centre.  Podeu descarregar el calendari 

escolar que us mostrem a continuació directament de la web del centre. 

(http://e3000251.wixsite.com/escolalaportalada) 

1-Reunions inici de curs 

 
Us convidem a les reunions d’inici de curs, on compartirem amb més detall informació  

relacionada del curs dels vostres fills/es. Les reunions comencen a les 16:45h  al 

vestíbul de l’escola i estan convocades a les següents dates: 

 

 Dimecres 18 de setembre: famílies de P3.  
 

 Dijous 19 de setembre: famílies de P4 i P5. 
 

 Dimarts 24 de setembre: famílies de cicle inicial ( 1r i 2n). 

 
 Dimecres 25 de setembre: famílies de cicle mitjà ( 3r i 4t). 

 

 Dijous 26 de setembre: famílies de cicle superior ( 5è i 6è). 
 

 

http://e3000251.wixsite.com/escolalaportalada


 

2-Calendari del centre curs 2019-20 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Inici de curs: 12.09.19     Final de curs : 19.06.20. 

Festes locals: 11.11.19 i 14.04.20. 

Festes de lliure disposició: 24.02.20- 16.03.20 i 04.05.20.  

Vacances de Nadal: 23.12.19 al 07.01.20 ambdós inclosos. 

Vacances de setmana Santa: 06.04.20 al 13.04.29 ambdós inclosos. 

Horari: Jornada partida: Matí de 9.00 a 12:30h i tarda de 15:00h a 16:30h. 

Jornada continuada: de 9:00 a 13:00h el 20.12.19 i  del 08 al 19 de juny del 2020. 

 

 



 

3. Entrega d`informes 

 Com cada any a Primària s’entregaran tres informes anuals, un per trimestre. Les 

dates d’entrega seran: 1r trimestre - 20.12.19, 2n trimestre - 03.04.20 i 3r 

trimestre- 19.06.20.  

 

 A Educació Infantil s’entregaran dos informes anuals (P3: gener i juny; P4 i P5: 

desembre i juny).  

 
 
4. Atenció al públic 
 
Tutories:  Tots els dijous de 12:30 a 13:30 (visites concertades). Els tutors no atendran 

visites durant les hores de classe.  

Horaris de:   - Direcció:  Dimarts i dijous de 09:00 a 11:00 hores i  prèvia petició d’hora. 

 - Cap d’Estudis:  Dimecres de 09:00 a 11:00 hores.  - Secretària:  Dimarts  de 15:00 a 

16:00 hores  - Administrativa: tots els dies de 9-13:00 i de 15-16:30h 

 

 

5. Faltes d’assistència i puntualitat 

 

 Recordem que les faltes d’assistència dels alumnes s’han de justificar per 

escrit amb una nota a l’agenda escolar signada pels pares de l’alumne/a. A 

Educació Infantil, per normativa,  també cal fer-ho per escrit. També us volem 

recordar que si un alumne/a ha de sortir del centre en horari lectiu, caldrà 

presentar per endavant una nota signada pels pares. La recollida es realitza 

dins del centre.  
 

 Altrament, es recorda als pares que l’entrada a Primària s’inicia a partir de les 

8:55. Les portes de l’escola es tancaran com a més tard deu minuts després de 

l’hora d’entrada; es prega puntualitat en les entrades Només en casos 

excepcionals (visita al metge o similar) es permetrà l'accés al centre de 

l’alumnat amb la corresponent justificació dels pares que caldrà entregar al 

tutor/a o emplenar a consergeria. 

 

 Per raons d’espai és important que els pares i mares dels alumnes de Primària 

que acompanyin i/o recullin els fills a l’escola, no entrin al recinte escolar, 

com ja es va fent des dels darrers cursos.  

 

 

 



 

 

 Un any més volem remarcar que també cal ser puntuals a l’hora de recollir als 

alumnes. Els alumnes que no siguin recollits puntualment (màxim 15 minuts 

després d’acabar les classes) aniran a l’acollida, havent d’abonar els pares les 

despeses d’aquest servei. 

 
 
6. Entrevistes amb els tutors 

A partir del mes de novembre es duran a terme les visites amb els professors-tutors dels 

vostres fills/filles els dijous de les 12.30 a les 13.30 hores, i sempre previ acord amb el/la 

tutor/a del vostre fill/filla.  A Primària, qualsevol eventualitat diària, l’heu de 

comunicar al professor/a tutor/a del vostre fill/a a través de l’agenda.  

 

7. Diversos 

 A partir d’aquest curs escolar, l’escola esdevindrà un entorn lliure de riscos i més 

segur per a tots els alumnes del centre. Per aquest motiu, no es podran portar 

fruits secs al centre a l’hora d’esmorzar. Agraïm la vostra col·laboració directa 

per dur a terme aquesta mesura preventiva. 

 

 Els alumnes que entrin al recinte escolar amb patinet i/o bicicleta, ho han de 

fer caminant i deixar-los a la zona específica habilitada. 

 

 Els docents només faran entrega de l’alumnat en les recollides al 

pare/mare/tutor legal. En cas que un alumne hagi de ser recollit per un altre 

adult, cal realitzar l’autorització pertinent a la secretaria del centre. 

 

 És important que  comuniqueu a secretaria qualsevol canvi en les dades 

personals (adreces, telèfons, correus electrònics…),. 

 
 

L’equip de mestres i la direcció  us desitgem  un 

bon curs! 

 

Altafulla 12 de setembre del 2019 


