
 

 

 

 

 
 

  

INFORMACIÓ IMPORTANT CURS 2020-21 – Infantil 
 
INICI CURS  2020-2021 

 
E. Infantil: 

 Inici de curs i horari del primer dia,  14 de Setembre, dilluns. 
 - P3 Segons horari establert per a l‟adaptació 
-  9:30 els alumnes de P4 i P5  
-  Hi haurà servei d‟acollida i menjador des del primer dia.  

 A causa de la Covid-19 , durant la resta del curs les entrades i sortides seran esglaonades i es faran servir tots 
els accessos del centre. Estigueu atents a la plataforma al setembre, de seguida que tinguem l’horari us el farem 
saber amb un missatge de clickedu, 

 Els pares dels alumnes de P3 tindran una reunió informativa durant el mes de setembre i P4 i P5 durant l‟octubre. 
 
UNIFORME 
A Infantil l‟únic uniforme que porten els/les alumnes és el Xandall d’E. Física.  La compra d‟uniformes s‟ha de realitzar a “El Corte 
Inglés” mitjançant l'adreça http://www.elcorteingles.es/uniformes.  
 

SORTIDES I COLÒNIES 
Per a totes les sortides que es facin al col·legi es necessita autorització signada pels pares o tutors dels nens. Per a totes les 
sortides recollides al Pla Anual es passarà una autorització a la reunió d‟inici de curs. Us recordem que la bestreta només es 
retornarà fins 3 dies abans de marxar de colònies, activitats i/o sortides sempre que hi hagi un motiu justificat.  

A causa de la Covid-19 molt probablement el proper curs no informarem al pla Anual de les sortides a l’inici de curs, 
perquè reduirem molt aquestes activitats i si finalment podem fer-ne les reservarem amb poc temps d’antelació a partir de 
l’evolució de la pandèmia. 

 
PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL  
Continuarem amb la plataforma virtual de centre. La plataforma és el mitjà principal de comunicació entre la família i l'escola, per 
avisar i justificar absències i retards, per realitzar el seguiment acadèmic i actitudinal dels alumnes i per comunicar-se amb el 
centre i/o per realitzar gestions de secretaria. Els pares han de revisar-la contínuament. Els butlletins de notes trimestrals i les 
circulars ja no es donaran en paper, sinó que seran visibles mitjançant la plataforma.  
Com el curs anterior ja no es cobrarà al juny sinó en rebut domiciliat mensual inclòs dins del concepte plataforma + quota digital. 
 

 Plataforma de centre Clickedu: accés i ús. 

 Connexió i manteniment de l‟Internet  (servidor de centre, fibra òptica, punts d‟accés, switchs, cablejat...) 

 Ús, manteniment i reposició dels ordinadors d‟aula i de centre  

 Manteniment IPADS i Chromebooks de centre 

 Reposició i manteniment de la resta de material digital: projectors, PDI‟s... 

 Llicències programari  

 Manteniment impressores 

 Reposició material de robòtica 
 

Des de l’epidèmia de la COVID-19 s’ha fet més palesa que mai la necessitat de potenciar els mitjans telemàtics de 
comunicació, per aquest motiu es dedicaran de forma especial els primers dies de classe a la formació de tot l’alumnat i 
famílies del centre. De la mateixa forma aquelles famílies que tingueu problemes amb la contrasenya no dubteu en 
demanar-la a montsehumet@safasp.net (cap d’estudis d’infantil) 

La mensualitat puja 1€ el curs anterior i serà 6€/mes. 
 
 

HORES COMPLEMENTÀRIES 
Les hores complementàries es realitzen dintre de l‟horari escolar per al curs següent seran:  

- E.Infantil: Taller d‟anglès, Speaking, Interioritat, Robòtica, Religió i Natació. 

 
La mensualitat no varia respecte el curs anterior i serà de 74,50€/mes  
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NATACIÓ 
Dintre de l‟horari escolar, com a activitat complementària, des de P3 fins a 5è de Primària. 

 
A causa de la COVID-19, i a l’espera del que ens indiquin les autoritzats sanitàries i educatives és possible que el proper 
curs no es pugui realitzar durant mesos o fins i tot el curs aquesta activitat. En aquest cas no serà facturada durant els 
mesos que no es pugui realitzar. 

La mensualitat no varia respecte el curs anterior i serà de 10€/mes  
 

LLIBRES DE TEXT 
Cada curs d‟Infantil té un llistat de llibres diferenciat que ja s‟ha passat durant el mes de juny en circular per a facilitar la compra a 
l‟escola, qui ho desitgi fer, a un preu molt avantatjós. Es passarà al rebut domiciliat de juliol 
El lliurament dels llibres de text, per aquells alumnes que els hagin comprat a l„escola, es realitzarà directament a les classes 
durant la primera setmana del curs.  
 
MATERIAL I RECURSOS  
Les despeses de material i recursos didàctics es domiciliaran per rebut bancari durant el mes de juliol.  
S’ha aplicat una reducció en la quota de material del proper curs de 20€ respecte el curs anterior a infantil i primària per 
material que podrem reutilitzar el proper curs al no haver-se esgotat, malgrat que la majoria del material es lliura el primer 
trimestre. 

L‟import final serà 69€ i inclou:  
 

 Material escolar d’aula (a tots els cursos d’infantil) 

 Agenda escolar de l’alumne 

 Carpeta de l’alumne (des de 4t d’EP) 

 Fotocòpies d’aula 

 Recursos didàctics 

 Material audiovisual 

 Material per a l’equip psicopedagògic 

 Ajuda a les adaptacions didàctiques a les NEE  

 Desperfectes no voluntaris a les instal·lacions 

 Reposició de material d’educació Física 

 Reposició d’eines del taller  

 Reposició del material de Laboratori 

 Reposició de material de sala de teatre 

 Reposició de material de sala de música 

 Reposició material d’interioritat 

 Reposició material biblioteques d’aula 

 Retoladors i esborradors pissarres blanques 

 

 
CLASSES EXTRAESCOLARS 
Existeixen tres tipus d‟activitats extraescolars: 

 Activitats extraescolars ofertes pel centre: catequesi (gratuït), interioritat per a pares i mares (gratuït).  

 Activitats ofertes a través de l’empresa externa: futbol, bàsquet, patinatge, diversport... 

 L’acadèmia Kith seguirà organitzant l‟anglès extraescolar en horari de migdia i tarda. 
Si les quotes no estan al dia no es podrà participar a les activitats. El pagament de les quotes serà revisat al final de cada mes. 

 
ASSEGURANÇA ESCOLAR 
L‟assegurança escolar que ofereix el col·legi comprèn: 

 Accidents escolars. No cobreix el desplaçament. 

 Fons de solidaritat (fons per a accidents molt greus amb pèrdua d‟algun membre o defunció). 

 Responsabilitat civil. 
El seu import anual serà el mateix del curs anterior, 31€  

El pagament es farà al rebut de novembre. 
Si no es desitja contractar l‟assegurança caldrà avisar a secretaria 15 dies abans del cobrament. 

MENJADOR 
Comença el 14 de setembre. 

 El preu de la mensualitat per a primària és de 124€ el mes de setembre i de 154,15 € d‟octubre a juny.  

 El preu de la mensualitat per a ESO és de 132,25€ tot l‟any.  
El val diari 10,80€.  Existeix la possibilitat de tres dies fixos (100€). També es pot demanar un pack de 10 vals (98€). 
Qualsevol variació en les activitats que es cobren pel banc ha de comunicar-se 15 dies abans a secretaria. 
 
En principi els preus no varien respecte a aquest curs però hem d’esperar les indicacions i exigències sanitàries 
especialment en quant a vigilància de grups que podrien modificar lleugerament els preus al setembre. En aquest cas 
informaríem prèviament. 



 

 

 

 

 
 

  
SECRETARIA 
L‟horari de SECRETARIA I D’ATENCIÓ TELEFÒNICA és de 9:15 a 10.30 i de 15:15 a 17:15 de l‟1 de setembre al 21 de juny. Des 
del 25 de juny i durant el mes de juliol serà de 9:00 a 13:00 h. Durant el mes d‟agost romandrà tancada.  
La majoria de les gestions de secretaria poden realitzar-se telemàticament per telèfon (93.560.05.10), per la plataforma (contactant 
amb Patrícia Morillas o per mail a secretaria@safasp.net) 
 
Sempre, però molt especialment arran de la situació generada per la COVID-19 quan l’alumne està malalt (sigui el que 
sigui) ha de quedar-se a casa i cal avisar a Porteria i al tutor a través de missatge de la plataforma o mitjançant trucada 
telefònica a la porteria. 
 

RESUM QUOTES I MENSUALITATS: 
 

RESUM DE LES MENSUALITATS (SET-JUNY):   

 COMPLEMENTÀRIES                        74,50€    

 PLATAFORMA + QUOTA DIGITAL        6€  
 

REBUT DE PISCINA (OCTUBRE-MAIG) 
(només els mesos que es faci)          10€   

 
RESUM MATERIAL  (JULIOL)   

 MATERIAL INFANTIL   69€    
 
LLIBRES (JULIOL) 

 LLIBRES INFANTIL   (depenent del que hagi reservat cada família per a comprar al centre) 
 
ASSEGURANÇA ESCOLAR  (NOVEMBRE)   

 Infantil                   31€   
 

 
 

 


