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Benvinguts al curs  
2021-2022!
Benvolgudes famílies, 

Comencem el curs 21-22, un curs molt especial 
per tota la comunitat PAIDOS. És el curs del 50è 
aniversari. El 2 d’octubre d’enguany celebrarem 
50 anys. Durant aquest temps hem tingut la satis-
facció d’ajudar a construir el futur de molts infants 
i joves i acompanyar totes les famílies en la tasca 
de l’educació dels seus fills/es. Ja tenim ganes, per 
tant, de començar el curs 2021-22. 

Us convidem, de bell antuvi, a tots els actes de 
celebració que es duran a  terme a partir del mes 
d’octubre.

És recomanable que tingueu sempre a mà aquest 
butlletí que us presentem, on hi ha especifica-
da tota la normativa que seguirem, així com les 
mesures higièniques marcades pel Departament 
de Salut que segurament aniran variant al llarg  
de l’any.

Esperem que aquest curs tan especial acabi amb 
un munt d’abraçades. 

La direcció —
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Calendari
Festes lliure disposició
11 octubre
7 de desembre
21 de febrer
2 de maig
 
Festius
12 octubre (dimarts)
1 novembre (dilluns)
6 i 8 de desembre 
21 de gener (festa major d’hivern)
6 de juny
24 de juny (llar)
4 de juliol (festa major estiu)

Setembre Octubre Novembre Desembre

Gener Febrer Març Abril

Maig Juny Juliol

Inici trimestre
Final trimestre
Festius
Festes de lliure disposició
Fi de curs Llar d’infants
Vacances escolars
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Reunions informatives
Per tal de comentar els aspectes més 
rellevants del funcionament dels grups, 
es duran a terme les reunions informa-
tives de curs amb els respectius tutors. 

És important la vostra assistència a 
aquestes reunions per aconseguir un 
àmbit d’entesa, que permeti la col·la-
boració família-escola. 

Per qüestions de seguretat:

Només podrà assistir, a les reunions 
presencials, un sol membre de la 
família (no poden venir els alumnes). 

En cas de ser presencials, caldrà  
fer ús de la mascareta i guardar  
les distàncies. 

En funció de la situació de la pandèmia 
l’escola podrà modificar el format  
de les reunions. 

Dijous 2 de setembre 
20.00h 

Dimecres 8 de setembre 
20.00h 

Dijous 9 de setembre 
20.00h 

Llar d’infants Educació infantil 3
1r, 2n i 3r de primària
1r i 2n d’ESO

Educació infantil 4 i 5
4t, 5è i 6è de primària 
3r i 4t d’ESO

Reunions telemàtiques 
Els tutors enviaran l’enllaç de la reunió el dia anterior a la mateixa.

Educació infantil i primària 
L’entrevista inicial amb els alumnes nouvinguts i les seves 
famílies es durà a terme presencialment amb cita prèvia i 

guardant totes les mesures de seguretat i higiene.
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Relació de tutors
Les entrevistes es concertaran 
personalment amb cada família  
o bé trucant a secretaria. 

Anna Miralpeix

Àngels Orive

Dàmaris Vilà

Meritxell Serra  

Carme Orive

Mireia Altimiras

Ed. Infantil Primària ESO

EI 3A
EI 3B
EI 4A
EI 4B
EI 5A
EI 5B

Alba Sanchez

Xenia Castellana

Judit Xaus 

Montse Homs

Ivan Pozo 

Paula Orive 

Gemma Anglès 

Cristina Nocete

Òscar Recuenco

Felip Echarri

Marta Gallardo

Raquel Vives

1r
1r
2n
2n
3r
3r
4t
4t
5è
5è
6è
6è

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Anna Badia

Maria Costa 

Romina Casals 

Isabel Morraja 

Eudald Basagaña 

Martí Tosa

Pau Romeu

Josep Orive

1r
1r
2n
2n
3r
3r
4t
4t

A
B
A
B
A
B
A
B

Tutories individuals
Mercè Bastardas              

Joel Casas                                    

M. Alba Carrera  

Judit Salvador

Josep Pérez

1r cicle

2n cicle

Miriam Sànchez

Nicole Peña

Mireia Puigdollers

Marina Pallàs

Gemma Salada

EI 0
EI 1
EI 1
EI 1-2
EI 2
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Material
i llicències

Educació infantil 
El material escolar arribarà a les aules 
respectives i es facturarà el mes 
de setembre.

Llar d’infants
La llista amb el material de la llar 
d’infants s’enviarà directament  
a les famílies. 

Educació infantil

Ampolla d’aigua

EI3
Tovallola mida bidet 
(amb una beta i 
marcada amb el nom)

EI3 
Paquet de tovalloletes 

EI3 
Bossa de roba amb una muda sencera  
a dins (tot marcat amb el nom)

La retornaran 
cada dia a casa.

Aquest material es 
complementarà amb 
les llicències digitals 
corresponents a cada curs. 
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Educació primària
No és necessari que el material sigui 
nou, es pot aprofitar el d’altres cursos. 

Recordeu marcar amb nom i cognom 
tot el material.

1r de primària

Estoig bossa gran 
(millor amb tres 
compartiments) on hi 
posarem els llapis de 
colors i els retoladors.

Estoig peit
Hi posarem el llapis,  
la goma i la maquineta.

24 colors

18/20 retoladors prims 
i 12 retoladors gruixuts

Tisores

Cola de barra Pritt

2 llapis 
Stabilo Easygraph

3 llapis 
Staedtler 2HB

5 gomes Milan 420

1 maquineta  
de dues punxes

2 fundes de plàstic 
de 16 forats

Motxilla

En cas d’haver de comprar una motxilla, intenteu evitar que porti rodes (no són 
aconsellables per l’organització del material a la classe), també cal tenir en compte que 
hi haurà de cabre una carpeta de 25x35 (la carpeta viatgera que se’ls lliurarà a l’Escola).

Aquest material es 
complementarà amb 
les llicències digitals 
corresponents a cada curs. 
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Educació primària
No és necessari que el material sigui 
nou, es pot aprofitar el d’altres cursos. 

Recordeu marcar amb nom i cognom 
tot el material.

2n de primària

Estoig bossa gran 
(millor amb tres 
compartiments) on hi 
posarem els llapis de 
colors i els retoladors.

Estoig peit
Hi posarem el llapis,  
la goma i la maquineta.

24 colors + 18/20 
retoladors prims i 12 
retoladors gruixuts

Tisores

Cola de barra Pritt

2 llapis 
Stabilo Easygraph

3 llapis 
Staedtler 2HB

5 gomes Milan 420

1 maquineta  
de dues punxes

2 fundes de plàstic 
de 16 forats

Motxilla

En cas d’haver de comprar una motxilla, intenteu evitar que porti rodes (no són 
aconsellables per l’organització del material a la classe), també cal tenir en compte que 
hi haurà de cabre una carpeta de 25x35 (la carpeta viatgera que se’ls lliurarà a l’Escola).

Regle de 30 cm

Aquest material es 
complementarà amb 
les llicències digitals 
corresponents a cada curs. 
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Educació primària
No és necessari que el material sigui 
nou, es pot aprofitar el d’altres cursos. 

Recordeu marcar amb nom i cognom 
tot el material.

3r i 4t de primària

Estoig bossa 
per posar el material

Llapis

Goma

Bolígraf blau, negre  
i vermell

Colors i retoladors

Tisores

Cola de barra Pritt

Carpeta

Paquet de 100 fulls DIN 
A4, blancs (sense forats)

Auriculars petits  
tipus tap

Llibre 

3r curs: Tindran un sol llibre de text que se’ls facilitarà el primer dia de classe  
i es cobrarà amb el rebut de setembre.
4t curs: Es continuarà utilitzant el llibre de competències bàsiques del curs passat.

MaquinetaEl material destinat a pro-
jectes es lliurarà a la classe 
i es cobrarà en el rebut del 
mes de setembre. 

Aquest material es 
complementarà amb 
les llicències digitals 
corresponents a cada curs. 
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Educació primària
No és necessari que el material sigui 
nou, es pot aprofitar el d’altres cursos. 

Recordeu marcar amb nom i cognom 
tot el material.

5è i 6è de primària

1 carpesà 4 anelles 
(serveix del curs passat)

2 paquets de 100 fulls 
(llis) tamany DINA-4 
(sense forats).

20 dossiers plàstic 
de 16 anelles oberts 
per dalt

Escaire, cartabó, regle 
30 cm, transportador 
d’angles i compàs

Calculadora (no cal 
que sigui científica).

Ratolí

Auriculars

5è: 1 llibreta gran, de 
quadres, sense espiral 
i que no sigui “troquel.
lada” (no més de 100 
pàgines)

S’elaboraran dossiers 
que es lliuraran des  
de l’escola i el Lifebook. 

1 estoig  
(que no sigui de llauna).  
 
Només cal:  
Llapis Staedler 2HB 
Llapis de mina i mines, 
Goma i maquineta 
Regle (no metàl·lic  
ni flexible).
Bolígraf blau, negre,  
vermell i punta fina negre

Tisores i cola  
de barra Pritt

El material destinat a pro-
jectes es lliurarà a la classe 
i es cobrarà en el rebut del 
mes de setembre. 

Aquest material es 
complementarà amb 
les llicències digitals 
corresponents a cada curs. 
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Educació secundària (ESO)

ESO

1 carpeta classificadora

1 estoig complet

Auriculars petits 
tipus tap.

Calculadora científica.

Bata pel laboratori 
(Unilabor).

Xandall de l’escola.
Llibretes per cada 
assignatura (es poden 
aprofitar la del curs 
anterior).

1r ESO:  
Flauta alemanya, 
Compàs, escaire, cartabó, 
transportador d’angles, regle 
de 30 cm.
Punta fina 0.5 mm 
Llapissos de fusta de colors 
1 llapis 2H, 1 llapis 4B.

2n ESO: 
Cartabó, escaire, regle  
de 30cm, compàs.

3r ESO: 
Compàs, escaire, cartabó, 
regle de 30 cm
Punta fina 0.5 mm
llapis de fusta de colors,  
1 llapis 2H.

4t ESO (optativa plàstica): 
Regle de 30 cm, escaire, 
cartabó, compàs, bloc de 
dibuix, llapissos de fusta  
de colors.

1 paquet de fulls  
DINA4 blanc.

Aquest material es 
complementarà amb 
les llicències digitals 
corresponents a cada curs. 
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Agendes, carpetes i lifebooks

Els tutors repartiran l’agenda 
el primer dia de classe.

Agendes Carpetes Lifebooks

Se’ls lliuraran els carpesans el 
primer dia de classe (1r i 2n de 
primària). 

Se’ls lliuraran uns “folders”  
per cada assignatura (3r de 
primària)
 
Es facturarà el mes de setembre.

Els nens/es de 4t, 5è i 6è 
reutilitzaran els del curs anterior.

El “lifebook” es repartirà 
el primer dia de classe.

Primària: 3r, 4t, 5è i 6è
ESO: 1r, 2n, 3r i 4t. 

Primària: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è Primària: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
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Uniformes
Important: 
Per organització i evitar pèrdues,  
tota la roba (xandall, bates, pitets, …)  
ha d’anar marcada amb el nom i cognom.

És obligatori l’ús de la bata 
per a tots els alumnes des 
de EI 1 (Llar d’Infants) a 6è 
de primària. 

Bates Pitets Xandall

Els alumnes d’1 a 3 anys que 
es quedin a dinar han de 
portar un pitet de l’Escola.

En motiu del 50è aniversari 
aquest curs estrenarem nova 
equipació d’Ed. Física.

A partir d’EI 3 i fins 4t 
d’ESO és imprescindible 
portar el xandall de l’Escola 
per a assistir a les classes 
d’Educació Física. 

Es poden adquirir a:
Unilabor: Ctra. de Vic 88, 

Manresa.

Es poden adquirir a:
Unilabor: Ctra. de Vic 88, 

Manresa.

Es poden adquirir a:
La samarretta: C/ Sallent, 37 - 

Manresa.

El nou xandall es podrà 
adquirir a partir de  

l’1 de setembre
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Horaris: 
Entrades i sortides. 
Per evitar aglomeracions a l’entrada,  
els accessos a l’escola s’obriran a les 
8:50h i seran detallats a continuació: 

Acollida
Els nens i nenes estaran distribuïts per 
cursos i serà obligatori l’ús de mascareta. 

De 8.00 a 9.00 hores.
De 13.00 a 13.30 hores.
De 15.00 a 15.30 hores. 

Llar d’infants - Flexibilitat horària Educació infantil

Matí: 9.00 a 13.00h

Tarda: 15.30 a 17.30h

Matí: 9.00 a 13.00h

Tarda: 15.30 a 17.30h

Accessos d’entrada i sortida: 
Accés per la porta principal.

Accessos d’entrada i sortida: 
E.I 3 Per la porta del menjador.

E.I 4 Per la porta principal.

E.I 5 Per la porta dels autobusos  
fins a l’accés de la classe.

 
S’obriran les portes 5 minuts abans  

de les entrades i sortides. 

Per accedir al recinte 
escolar és obligatori l’ús 
de mascareta
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Educació primària

Matí: 9.00 a 13.00h

Tarda: 15.30 a 17.30h

Matí: 9.00 a 13.00h

Tarda: 15.30 a 17.30h

Accessos d’entrada i sortida: 
Porta d’entrada de la pista coberta.
—
Tant a l’entrada com a la sortida, les 
famílies podran accedir a l’escola i 
els alumnes poden entrar a la pista 
i col.locar-se a l’espai designat per 
a cada curs.

Les portes d’accés al pati s’obriran a les 8:50h i 
es tancaran a les 13.10h. I a la tarda s’obriran a les 

15.20 i es tancaran a les 17.40h

1r i 2n de Primària 3r, 4t, 5è i 6è de Primària

Accessos d’entrada i sortida: 
Porta gran dels autobusos.
—
Les famílies no podran accedir a l’interior 
del pati. 
En cas de pluja els alumnes entraran per 
l’accés que els correspon i pujaran direc-
tament a la seva aula.

Horaris: 
Entrades i sortides. 
Per evitar aglomeracions a l’entrada,  
els accessos a l’escola s’obriran a les 
8:50h i seran detallats a continuació: 

Acollida
Els nens i nenes estaran distribuïts per 
cursos i serà obligatori l’ús de mascareta. 

De 8.00 a 9.00 hores.
De 13.00 a 13.30 hores.
De 15.00 a 15.30 hores. 

Per accedir al recinte 
escolar és obligatori l’ús 
de mascareta
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Horaris: 
Entrades i sortides. 
Per evitar aglomeracions a l’entrada,  
els accessos a l’escola s’obriran a les 
8:50h i seran detallats a continuació: 
—
Els tutors explicaran a les respectives  
reunions l’espai on es faran les files.

Acollida
Els nens i nenes estaran distribuïts per 
cursos i serà obligatori l’ús de mascareta. 

De 8.00 a 9.00 hores.
De 13.00 a 13.30 hores.
De 15.00 a 15.30 hores. 

Educació secundària

Matí: 9.00 a 13.30h

Tarda: 15.30 a 17.30h

Matí: 
Dilluns a dijous: 8.00 a 13.30h. 

Divendres: 8.00 a 14.30h. 

Tarda: 
Diluns i dimarts de 15.30 a 17.30. 

Accessos d’entrada i sortida: 
Porta gran dels autobusos i escala 
d’emergència 2n pis.
—
En cas de pluja els alumnes entraran 
per l’accés que els correspon i pujaran 
directament a la seva aula.

1r, 2n d’ESO 3r i 4t d’ESO

Accessos d’entrada i sortida: 
Porta gran dels autobusos i escala 
d’emergència 2n pis.
—
En cas de pluja els alumnes entraran 
per l’accés que els correspon i pujaran 
directament a la seva aula.

Per accedir al recinte 
escolar és obligatori l’ús 
de mascareta
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Normativa  
Horaris, entrades 
i sortides. 

L’entrada a l’escola s’ha de fer puntualment. 
Els retards de tota mena perjudiquen el bon fun-
cionament de la classe i el rendiment dels alumnes.

Es demana a les persones que han de recollir nens/
es, que ho facin puntualment. Es tancaran les por-
tes de l’escola passats deu minuts. Els nens/es 
d’Educació Infantil sortiran cinc minuts abans (per 
no coincidir amb la sortida dels  més grans).

Fins a Cicle Inicial, en cas que vingui una persona 
diferent de l’habitual, a recollir l’alumne/a, cal 
comunicar-ho al tutor/a mitjançant clickedu o en 
cas d’imprevist avisant a secretaria.

Si convé que algun/a alumne/a surti del centre en 
hores lectives, els pares o tutors hauran de tramitar 
una sol·licitud adreçada a la Direcció.

Cal que aquells alumnes que hagin de sortir 
del centre eventualment ho comuniquin al tutor.

Absències escolars:
Si un dia, per qualsevol motiu, el/la vostre fill/a no 
pot assistir a classe, heu de notificar-ho per escrit 
al tutor/a (alumnes d’E.I i Primària) i trucar a la 
secretaria de l’escola (alumnes de l’ESO).

L’escola es posarà en contacte, amb un SMS  amb 
les famílies dels alumnes d’ESO, per notificar l’absència 
no justificada.
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Servei de transport
Recorregut i horaris

Pavelló

Urb. 
Brucardes

Camp 
de futbol

La 
Rosaleda

Ctra. Santpedor 
(forn)

Bases 
(Banc Sabadell)

Bases 
(Centre Hospitalari)

C / Barcelona 
(Fa Sol)

C/ Bruc 
(davant cuines)

C/ Prudenci 
Comellas

Ctra. Vic 
(davant DARSA)

Ctra. Vic
(davant Roqueta)

Cal Gravat

C/ Divina 
Pastora.

C / Sant Llorenç 
de Brindisi 

(davant Oms  
i de Prat).

C/ Viladordis.

C / Sant Cristòfol 
(davant Mercat)

C/ Sant Cristòfol 
(davant Opel)
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Servei de transport
Normativa

El recorregut de l’autocar, que us adjuntem, pot 
ésser modificat, una vegada començat el curs si 
les circumstàncies ho aconsellen.

L’alumne ha de pujar i baixar sempre a la mateixa 
parada. Cal avisar, en cas de canvis de la parada 
habitual.

En cas de no trobar-se els responsables del nen/a 
en arribar l’autocar a la parada o si s’hagués produït 
alguna confusió, cal trucar directament a l’escola 
que informarà oportunament del lloc on poden anar 
a recollir el nen/a.

Cal que se sigui a la parada amb temps suficient 
per poder deixar o recollir els nens/es sense oca-
sionar demores en el recorregut.

Tots els alumnes que vagin amb autocar, cal que 
el respectin així com obeeixin les ordres de la 
persona responsable. En cas que s’incompleixin 
aquestes normes es comunicarà al tutor que pren-
drà les mesures adients.

Les faltes de respecte al xofer, a l’acompanyant o 
els desperfectes ocasionats en el propi autobús, 
comportaran la restitució econòmica corresponent 
i/o la no utilització d’aquest servei.

Els alumnes que habitualment no facin ús del trans-
port, en cas de convenir, podran utilitzar-lo com-
prant un tiquet a secretaria de l’escola.

A causa del trànsit els recorreguts poden tenir una 
oscil·lació d’uns 5-10 minuts.

En funció de la pandèmia serà obligatori l’ús de 
la mascareta dins de l’autobús. 
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Servei de menjador
Cantina

Aquest servei està obert a totes les famílies que 
ho desitgin. A la secretaria de l’escola trobareu la 
cartellera amb la llista de productes. 

Els alumnes d’Ed. Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà 
hauran de comprar el tiquet de l’esmorzar a secre-
taria, a les 9.00 h del matí. En cas que hi vagin sols 
només se’ls vendrà tiquet per a un entrepà o per 
una peça de fruita. A partir de cicle superior es 
podrà accedir i comprar directament a la cantina. 

Servei d’esmorzars
“Cantina”

L’Escola va iniciar, activament, un programa 
de desenvolupament  d’hàbits saludables, tot incidint 

en què els esmorzars fossin equilibrats:  

el dimecres serà el dia 
de l’ esmorzar amb fruita.
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Servei de menjador
Normativa

El servei de menjador pot ser eventual o fix.

Els alumnes eventuals hauran de notificar-ho, 
a primera hora a la classe, quan es confeccioni 
la llista de menjador. 

Un cop confeccionada la llista a primera hora, 
els alumnes que canvien d’opció i no han notificat 
la seva absència al menjador abans de les 11 
del matí, hauran d’abonar el servei d’aquell dia.

No es pot dinar a l’escola si no és utilitzant el servei 
de menjador.

Els alumnes que en un moment puntual, hagin de 
fer dieta, ho han de comunicar a la secretaria abans 
de les 11.00 h.

En els casos d’al·lèrgies o incompatibilitat amb algun 
aliment cal lliurar, a la secretaria de l’escola, un cer-
tificat mèdic on ho especifiqui. No es tindrà en 
compte res que no estigui per escrit i certificat pel 

metge corresponent. Les altes mèdiques no seran 
efectives sense anar acompanyades del certificat 
mèdic que ho acrediti.

Els menús els trobareu a clickedu de l’escola i al 
tauler d’anuncis.

Els dies d’excursió, els alumnes poden utilitzar el 
servei de picnic.

La utilització del servei de menjador 
suposa l’acceptació d’unes normes de 
comportament bàsiques, necessàries 
tant per a la bona convivència com per 
a l’assoliment d’uns hàbits correctes a 
taula.
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Higiene i salut
Medicació alumnes

En les instruccions per a l’organització i el funcio-
nament dels centres docents públics, d’educació 
infantil i primària (Resolució 1/07/2005) publicades 
pel Departament d’Educació, en l’apartat correspo-
nent a “Administració de medicaments a alumnes” 
(cap. VII 7.2), hi diu: 

“Per a administrar medicaments als alumnes cal que 
el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o 
informe del metge o metgessa on consti el nom de 
l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que 
ha de prendre. 

Així mateix, el pare, mare o tutor legal han d’aportar 
un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del 
centre docent que administri al fill o filla la medi-
cació prescrita sempre que sigui imprescindible la 
seva administració en horari lectiu.”

Administració de medicació 
a alumnes

No s’administrarà
 medicació sense aquests 

dos requisits descrits anteriorment:
recepta i autorització

 
Protocols d’higiene

A les reunions de pares de setembre s’informarà sobre els 
protocols d’higiene vigents, segons la situació de la pandèmia
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Higiene i salut
Malaltia i/o paràsits

Si un alumne està malalt o té febre es 
quedarà a casa pel perill de contagi que 
suposa pels seus companys.

Si un alumne es troba malament es tru-
carà a la família perquè el reculli el més 
aviat possible i l’atengui degudament.

Si un alumne pren mal i cal traslladar-lo, 
es trucarà a la família per quedar d’acord 
amb la situació a seguir.

Si es tracta d’una urgència se’l traslladarà 
al centre hospitalari més proper mitjançant 
un transport sanitari i simultàniament es 
localitzarà a la família.

Què fer en cas de malaltia
 i/o paràsits?Recordeu que els nens que estiguin en 

procés de malaltia no poden assistir a 
l’escola per evitar problemes a ells mateixos 
i als seus companys.

Els criteris de limitació d’assistència 
a l’escola per als nens afectats de malaltia 
de fàcil contagi són els següents: 

Febre (temperatura superior a 37’5º). 
Diarrea.
Infeccions o nafres de la boca.
Conjuntivitis sense tractament.
Erupcions i altres alteracions de la pell.
Parasitosis intestinal sense tractament.

Estigueu atents a les circulars que us avisaran de 
la necessitat de prendre mesures preventives (es-
pecialment en tot allò que es refereixi als polls).

És molt important donar coneixement 
de qualsevol canvi de domicili, telèfon, 
situació familiar, etc. a la secretaria de 
l’escola o des de modificar dades del 
Clickedu. Així com la referència d’alguna 
persona que es pugui fer càrrec de 
l’alumne en cas de no poder localitzar 
la família en cas d’urgència.

En benefici de tots els alumnes 
caldria que extreméssiu les 

mesures de tractament si, com 
cada any, arriben “els polls”.

 
Protocols d’higiene

A les reunions de pares de setembre s’informarà sobre els 
protocols d’higiene vigents, segons la situació de la pandèmia
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Gestió de rebuts
Cada mes es cobrarà l’import corres-
ponent a la quota mensual, més el ser-
veis d’extraescolars o menjador utilit-
zats. 

Durant el curs es repartirà el cobra-
ment de les despeses extraordinàries 
tal i com es mostra a la següent taula. 

Educació 
Secundària

Educació
Primària

Educació
Infantil

Material
escolar 

Setembre Octubre Novembre Desembre Abril

Preinscripció 
colònies

50% 
llicències 
digitals

30€ serveis 
col·lectius 

del proper curs

50% 
llicències 
digitals

50% 
llicències 
digitals

50% 
llicències 
digitals

30€ serveis 
col·lectius 

del proper curs

30€ serveis 
col·lectius 

del proper curs
Les sortides i tallers  s cobraran en  
el rebut del mes següent a la sortida.

Per motius aliens a l’administració de 
l’Escola hi pot haver alguna variació.

Material
escolar

Llicències 
digitals

Ed. infantil: Material escolar (tots els cursos d’educació infantil) + lifebook (només a EI3) 
Ed. primària: Material escolar + lifebook (tots els cursos d’educació primària) + agenda (de 3r a 6è)
Ed. secundària: Material escolar + agenda 

Preinscripció 
colònies

Preinscripció 
colònies

Material
escolar
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Informació d’interès
Personal d’administració i serveis:
De dilluns a divendres de 9.00 a 19.00 h.

Responsable de menjador:
Rosario Enri
De dilluns a divendres de 12.30 a 15.30 h.

Telèfons:
938760271 - 938760124

Clickedu Dades personals

Al Clickedu hi trobareu regularment in-
formació de les activitats que es realitzen, 
així com de diferents aspectes adminis-
tratius, acadèmics i d’interès general. 

Recordem a totes les famílies que no 
disposin de la contrasenya per accedir 
a Clickedu, truquin i passin per la secre-
taria de l’Escola per adquirir-la.  

Si després de lliurar el full d’inscripció, la 
família, canvia de domicili, o de número 
de telèfon, es prega que amb la màxima 
urgència ho avisi a secretaria.

Avisar a secretaria 
si hi ha canvis 
en les dades 

personals
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AMPA Paidos
L’associació de mares i pares d’alum-
nes (AMPA). 

AMPA-PAIDOS és una associació sen-
se ànim de lucre que, juntament amb 
l’equip directiu de l’escola, vetlla pels 
interessos i el benestar dels alumnes 
de la nostra escola. 

www.ampapaidos.cat
@ampaescolapaidos

#totsomampa

Aportació de l’ampa a l’escola curs 2020-2021

Les aportacions que ha fet l’AMPA a l’escola, prèvia-
ment definides entre ambdues entitats, aquest curs 
2020-2021 han estat:

Projecte de millora dels equipaments del pati  
de l’escola:
· Àgora hexagonal doble.
· Anfiteatre Paidos (tarima).
· Rocodrom (circuit sargantana) .
· Estructura de troncs pergola macaco  
  Ziga-zaga amb troncs.

Compra de 15 tablets acer chrometab.

Producció de mascaretes corporatives 
de l’escola Paidos.

Activitats de la festa de final de curs: 
· Dues sessions de la festa de l’escuma 
· Inflables.

Què més fa l’AMPA?
Activitats durant el curs escolar
Organitza activitats extraescolars
Organitza festes i activitats culturals (xerrades, cur-
sos, tallers, etc.)
Participa en els Premis Mia (Mia Victori Awards)
Coordina els delegats de curs
Contribueix en l’associació esportiva (AEE Paidos)
Col·labora en diferents festes de l’escola i en la gra-
duació dels alumnes de 4t d’ESO.
Canalitza cap a l’escola els suggeriments i qüestions 
que siguin del nostre abast

A banda de les activitats ordinàries anuals des de 
l’AMPA també es porten a terme projectes espe-
cials, sempre vinculats a les necessitats de l’escola.

http://www.ampapaidos.cat
https://www.instagram.com/ampaescolapaidos/
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AMPA Paidos
L’associació de mares i pares d’alum-
nes (AMPA). 

AMPA-PAIDOS és una associació sen-
se ànim de lucre que, juntament amb 
l’equip directiu de l’escola, vetlla pels 
interessos i el benestar dels alumnes 
de la nostra escola. 

www.ampapaidos.cat
@ampaescolapaidos

#totsomampa

Com ho fa?

Amb tota la bona voluntat, amb moltes ganes  
i invertint temps lliure, per això tota implicació  
serà d’una gran ajuda.

Les famílies que són sòcies de l’AMPA es poden 
beneficiar de descomptes en les excursions, 
colònies, cursos, taller, etc. 

Les activitats extraescolars també  
són més econòmiques pels socis. 

A més amb la vostra quota participeu de la millora 
dels equipaments escolars i la construcció de noves 
infraestructures que acaben revertint en el benestar 
dels alumnes de l’escola.

Fer-se soci, 
Surt a compte!

Fes el teu ingrés 
(50€ per família) a: 

ES62 0182 1554 3702 0168 7605

http://www.ampapaidos.cat
https://www.instagram.com/ampaescolapaidos/
FreeText
ampa@escolapaidos.cat



“La clau de l’educació no és ensenyar, 
és despertar”

— M a r k  V a n  D o r e n  —



L’Escola Paidos
Avda. Girona, 41-73

08272, Sant Fruitós de Bages

Tel. 93 876 02 71 — 93 876 01 24
Fax. 93 878 83 51

—
Escola

paidos@escolapaidos.cat

Ampa
info@ampapaidos.cat

www.escolapaidos.cat
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