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ESCOLA VILA OLÍMPICA 

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 

          

 

 
CARTA DE COMENÇAMENT DE CURS 2021/2022    Juliol  2021 
 

Benvolgudes famílies, 

 

 Esperem poder compartir amb vosaltres la vida de l’escola durant aquest curs, tot 

i que enguany les circumstàncies excepcionals degudes a la situació de pandèmia per la 

covid-19 ens han dut a elaborar el nostre Pla de Reobertura, segons el qual certs 

aspectes es modificaran. Des de l’escola vetllarem per garantir la convivència, benestar i 

la comunicació de tota la comunitat educativa. Per aquesta raó us donem una sèrie 

d’informacions que ens facilitaran a tots/es la bona convivència.  
 

CALENDARI 

Inici de curs 13 de setembre de 2021 

Acabament de curs 22 de juny de 2022 

Vacances de Nadal 23 de desembre de 2021 al 7 de gener 

de 2022, ambdós inclosos 

Vacances de Setmana 

Santa 

Del 11 d'abril al 18 d'abril de 2022 

ambdós inclosos 
 

El Consell Escolar, per disposició del Departament d’Educació i d’acord amb les 

indicacions de l’Ajuntament de Barcelona, decideix dins d’aquest calendari escolar els 

tres dies de lliure disposició:  
 

el dia 7 de desembre de 2021 

el dia 28 de febrer de 2022 

el dia 3 de juny de 2022 

 

HORARI 

Seguint les gradacions horàries que cal respectar per tal de garantir la seguretat, els 

horaris seran aquests: 

 

La gradació horària dels grups P3, P4 i P5 serà la següent: 

 P5: entrada a les 8:50h – sortida a les 15:50h 

 P4: entrada a les 9:00h – sortida a les 16:00h 

 P3: entrada a les 9:10h – sortida a les 16:10h 

 

La gradació horària dels grups de 1r, 2n i 3r serà la següent: 

 3r: entrada a les 8:50h – sortida a les 15:50h 

 2n: entrada a les 9:00h – sortida a les 16:00h 

 1r: entrada a les 9:10h – sortida a les 16:10h 
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La gradació horària dels grups de 4t, 5è i 6è serà la següent: 

 6è: entrada a les 8:50h – sortida a les 15:50h 

 5è: entrada a les 9:00h – sortida a les 16:00h 

 4t: entrada a les 9:10h – sortida a les 16:10h 

 

Les famílies que tenen més d'un fill i el horari d'entrada o sortida es diferent i per motius 

laborals no poden esperar-se, podran sol·licitar l'acollia de l'alumne que entre més tard. 

 

El dia 22 de desembre de 2021, últim dia del primer trimestre, l’horari de sortida serà a 

les  12.30h pels alumnes que marxen a dinar a casa i a les 15:00h pels que dinen a 

l'escola. No hi haurà classes a la tarda. 

El dia 22 de juny de 2022, últim dia de curs, l’horari de sortida serà a les 12:30h pels 

nens que marxen a dinar a casa i a les 15:00h pels que dinen a l’escola.  

 

 

ENTRADES I SORTIDES 

Degut a les mesures de seguretat que hem de respectar per motius sanitaris, les 

entrades i sortides de l’escola es faran de manera esglaonada i pels diferents accessos 

del centre. D’aquesta manera evitarem l’acumulació de persones en espais reduïts i 

facilitarem l’estabilitat dels grups i els itineraris diferenciats: 

 

Els  nens i les nenes de P3 i P4 i P5, entraran i sortiran per la porta del pati de sorra i els 

podreu acompanyar cada matí. L’entrada i la sortida es fa per la porta de l’aula, que 

dóna al pati, on també podreu esperar-los. És important que vingui NOMÉS UN ADULT 

a acompanyar i recollir els nens i nenes. Aquests adults hauran de portar la mascareta. 

En el cas dels nens i nenes de P3, que han de fer el seu període d’adaptació, sí que 

podrà entrar un progenitor amb mascareta a l’aula mentre duri aquest període.  

 

 Els nens i nenes de 1r, 2n i 3r, entraran i sortiran per  la porta de l’escola que 

dóna a la Ronda, on estarà esperant-los la seva mestra.  

 

 Els nens i nenes de 4t, 5è i 6è. entraran i sortiran per la porta del pati de pisat.  

 

Per tal de garantir el bon funcionament i la seguretat, preguem molta puntualitat. És 

essencial per a garantir els grups estables. Si un nen o nena arriba tard, no podrà 

barrejar-se amb nens i nenes d’altres torns; per tant, haurà d’esperar a fora fins que 

hagin entrat tots. És molt important que les classes puguin començar a l’hora prevista. 

En aquest sentit també demanem que sigueu puntuals. Els nens i nenes que arribin tard, 

han de dur el justificant corresponent per entrar a la classe. 

 

 

Els pares o mares d’Educació Infantil podran entrar al pati de sorra, però no a les 

aules, exceptuant l’adaptació de P3.  

 

Us demanem que faciliteu al màxim la circulació a les entrades i sortides de l’escola, tot 

deixant lliures els accessos i respectant la normativa de seguretat 
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Els nens i nenes a partir de 6 anys, hauran de posar-se la mascareta per circular per 

l’escola (entrades i sortides, anar al lavabo, canviar d’espai, ...). L’ús de la mascareta a 

dins l’aula dependrà del context i la normativa vigent del moment. 

 

Per comunicar notificacions ( assistència....) l’heu de fer arribar per correu electrònic a 

l’adreça volimpicats@gmail.com, trobareu aquest correu dins l’aplicació bynapp en 

l’apartat centre.  

A partir de 3r, com que ja tenen agenda, també podeu fer-la servir com a via de 

comunicació amb les tutores o tutors..  

Recordeu que les informacions i comunicacions de l’escola us arribaran a través de 

l’aplicació “Bynapp”, que permetrà un contacte ràpid dels tutors amb les famílies i té 

l’avantatge que podreu tenir-hi accés des de qualsevol maquinari. Així mateix, hi 

trobareu especificat el calendari del curs. 

  

Els nens i nenes que puguin venir i marxar sols de l’escola han de tenir un permís 

dels pares o tutors legals per fer-ho. És per això que el primer dia de curs els 

donarem un full que haureu de complimentar.  

Per als alumnes de P3 a 3r de primària, caldrà que empleneu un altre full especificant 

amb quina persona o persones podran marxar els vostres fills/es. 

Cap alumne pot marxar sol de l’escola dins l’horari escolar. Si, per qualsevol motiu, el 

vostre fill o filla ha de sortir del centre en horari escolar, l’heu de venir a recollir, 

ENCARA QUE ESTIGUI AUTORITZAT PER MARXAR SOL. 

  

Els nens i nenes que a la seva hora de sortida no els hagi vingut a buscar ningú, els 

podreu passar a recollir al servei d’acollida.  

 

Quan al vostre fill o filla l’hagi de recollir algú no autoritzat, heu de fer arribar un 

missatge per correu electrònic a l’escola, a l’adreça volimpicats@gmail.com. Cal 

aquesta notificació escrita per deixar sortir els alumnes del centre. 
 

Els nens i nenes de Primària que vinguin a l’escola en patinet, podran “aparcar-lo” a 
l’escola només si és plegable; en cas que no es pugui plegar, els pares/mares se 
l’hauran d’endur. Pel que fa als alumnes d’Educació Infantil, no poden deixar el patinet a 
l’escola en cap cas. 
 

 

EQUIP DE MESTRES 

La distribució de l’equip de mestres se us comunicarà el primer dia del curs i es penjarà 

a la web de l’escola. 
 

MATERIAL GENERAL 

De la mateixa manera que els altres cursos, el material de treball de l’escola serà comú. 

Els llibres de lectura i consulta també seran a l’aula. 

És convenient que tots els nens i nenes portin una cartera o motxilla per traginar les 

seves coses. Aquesta cartera ha de ser còmoda, adequada al tamany del nen/a, fàcil 

d’obrir i tancar i que es pugui penjar fàcilment, per tant no es poden portar motxilles 

amb rodes. 

Tots els nens i les nenes, a partir de P4, han de portar una capsa de mocadors el 1r 

trimestre i quan el/a mestre/a ho demani.  

mailto:volimpicats@gmail.com
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Els alumnes de P3 portaran una capsa de mocadors i una de tovalloletes humides, cada 

trimestre. 

Els nens i les nenes de P3, P4 i P5 han de dur un got de plàstic, marcat amb el seu 

nom, per beure aigua. Se l’enduran cada setmana a casa per rentar-lo. 

Els nens i les nenes de 1r a 6è poden dur una ampolla petita d'aigua. 

Els nens i nenes de P4 no cal que portin coixí. 

Els nens i nenes de 4t, 5è i 6è han de portar una carpeta mida DIN A4  de 8 separadors, 

com a mínim. Us animem que la carpeta no sigui de plàstic. 

Els nens i nenes de 5è i 6è han de dur un estoig personal per guardar els estris 

d’escriptura que els facilita l’escola. 

La bossa blava, que es dóna cada trimestre amb els àlbums, s’ha de retornar després de 

cada període de vacances. 

 

INDUMENTÀRIA 

 

Bates 

El color de les bates és indiferent, podeu triar el que més us agradi. La bata ha de dur 

una tira cosida, d’uns 20 cm. de llargada, per poder-la penjar. D’altra banda ha 

d’anar folgada, ja que a l’hivern hi porten roba gruixuda a sota. 

De P3 a 2n de primària, tots els nens i nenes han de portar bata a l’escola. 

A P3, P4 i P5 La bata ha d’anar marcada a la part del davant amb el nom del nen o 

la nena amb lletra de PAL ben visible, els nens i les nenes de 1r i 2n l'han de portar 

marcada amb el nom a la part del davant. 

Els nens i nenes de 3r, 4t 5è i 6è necessiten tenir una bata a l’escola per posar-se-la 

quan l’activitat a fer ho requereixi. 

Els nens i nenes de P3 s’emporten les bates a casa per tal de rentar-les cada dimecres i 

divendres. És molt important que els dijous la portin perquè la faran servir a l’escola. La 

resta de cursos només se les emporten els divendres. 

 

Roba 

Les jaquetes i abrics han de portar una tira llarga cosida amb el nom del nen o de la 

nena, perquè és important que es puguin penjar fàcilment. Recordeu que tenim un bagul 

a secretaria amb tota la roba que els nens/es perden per l'escola. Cada final de trimestre 

la roba que no s’hagi recollit les donarem a un centre d’atenció a l’Infància. 

 

Psicomotricitat, educació física i natació 

Els dies que els nens i nenes fan psicomotricitat, Educació Física o Natació, han de 

portar xandall i vambes. 

Els nens i nenes que no saben cordar-se les vambes, han de dur-les de les que es 

corden amb velcro. 

Els nens i nenes que van a natació, han de dur l’equip pertinent en una motxilla a part. 

 
 

L’ESMORZAR 

Enguany, per motius de salut, l’escola no oferirà el servei de fruita. 

Cal que els nens i nenes vinguin esmorzats de casa, per no passar tot el matí en dejú.  

Tot i així, com que el matí és llarg, els nens i nenes que ho desitgin, poden portar un 

petit segon esmorzar de casa. De P3 a 2n fruita i de 3r a 6è fruita o un petit entrepà. 
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TEMPS DE MIGDIA 

El dinar es cuina a l’escola. L’Empresa Cuina Justa s’encarrega d’elaborar el menjar. 

L’empresa Fundesplai cobreix el servei de monitoratge del Temps de Migdia. La gestió 

del Temps de Migdia està a càrrec de l’Equip Directiu. 

Els nens i les nenes de P3 a 2n de primària dinaran a la seva aula, de 3r a 6è ho faran 

en el menjador de l'escola.  

Cada dia l’escola donarà el tovalló de roba net als nens i les nenes de P3, P4 i P5. A la 

resta dels cursos, de 1r a 6è,  se’ls donaran tovallons de paper. 

 

Pel que fa als horaris de dinar i pati al temps de migdia, s’organitzaran de la següent 

manera: 

 Ed. Infantil: DINAR de 12:30h a 13:30h - PATI (sorra) de13:30h a 14:30h 

 1r i 2n:        DINAR de 13:30h a 14:30h - PATI (sorra) de 12:30h a 13:30h  

 3r i 4t:         DINAR de 12:30h a 13:30h – PATI (pista*) de 13:30h a 14:30h 

 5è i 6è:       DINAR de 13:30h a 14:30h – PATI (pista) de 12:30h a 13:30h 
 

 

ENTREVISTES I REUNIONS 

 

Reunió general d’escola per a informar amb detall del Pla de Reobertura: 

 

El dia 6 de setembre de 2021 a les 17:00h es faran la reunió d'inici de curs , a través de 

la plataforma “Zoom”.  

Rebreu l’enllaç de la convocatòria de la reunió per mail. 

 

Les famílies de P3 no estan incloses en aquesta convocatòria perquè rebran tota 

aquesta informació a la reunió específica de P3 que es farà el dia 2 de setembre. 

 

Entrevistes  

 

L’horari de les entrevistes amb els mestres és al migdia, de 12.30h a 14.30h. 

L’entrevista, tant la podeu proposar vosaltres, com els mestres, sempre trucant abans 

per telèfon, o mitjançant l’agenda dels nens i nenes, a partir de 3r.  

Durant el primer trimestre es fan les entrevistes amb les famílies dels alumnes nous a 

l’escola.  

És important que totes les famílies hagin fet una entrevista abans del tercer trimestre. 

Donades les actuals circumstàncies, les entrevistes seran  telemàtiques. 

 

Reunions 

 

Les reunions de classe es fan a partir de començaments d’octubre. Qualsevol 

informació que vulgueu, abans de la reunió, la podeu rebre demanant una entrevista a la 

mestra tutora. 

Donades les actuals circumstàncies, no podem assegurar si les entrevistes seran  

presencials o telemàtiques. 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Mentre no comencin les activitats extraescolars hi ha servei d’acollida de 15:50 a 17h. 

La gestió de les activitats extraescolars està a càrrec de l’AFA 
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A partir del 13 de setembre es posa en funcionament el servei d’acollida: matins de 

7.30h a 9:00h i tardes de 16 a 17h, fins el 27 de setembre que aquest servei s'ampliarà 

de 16 a 18h. 

Aquest espai, com que és d’ús comú, requerirà l’ús de mascareta.  

Si algun nen o nena no es queda un dia a una activitat a la que normalment assisteix, cal 

que ho comuniqueu per escrit a la mestra tutora o a l’adreça de correu 

volimpicats@gmail.com. L’escola no pot deixar marxar cap nen o nena sense 

l’autorització pertinent. 

Si un nen o nena es queda esporàdicament a acollida, cal seguir el mateix procediment. 

Si cal fer alguna modificació per l'evolució de la Covid19, sereu informants en més aviat 

possible. 

Si alguna família s'ha de posar en contacte amb l'AFA el correu és 

administracio@afavilaolimpica.org 

 
 

DIVERSOS 

 

Absències 

En cas que el vostre fill o filla no pugui assistir a l’escola, cal que ho notifiqueu a partir de 

les 8,15h. del matí per telèfon o per correu electrònic a l’adreça 

volimpicats@gmail.com Es important només utilitzar aquest correu per aquest 

tipus de notificacions per la millora de la gestió de la comunicació. Des de 

l’aplicació Bynapp podreu accedir directament a aquest correu. 

 

Medicaments 

L’escola no pot administrar medicaments, però en cas que sigui precís, han d’anar 

acompanyats de la recepta mèdica, on consti la dosi i l’horari d’administració i de 

l’autorització dels pares. No es donarà cap medicament en cap altre cas. 

Si us plau, no deixeu els medicaments a la cartera dels vostres fills i filles. 

 

Colònies 

Les sortides i colònies de P3 a 6è de primària es carreguen en les 9 mensualitats 

d'octubre a juny. 

 

  

 

Passeu un bon estiu.  

 

Ens veurem al setembre amb moltes ganes de conviure i aprendre tots junts! 

 

 

Molt cordialment, 

 

L’equip de docent 
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