Benvolgudes famílies,
Des de l’escola estem preparant ja el curs 20/21 que degut a la pandèmia que estem
vivint serà un curs excepcional com ho és la situació actual.
Estem treballant per un retrobament segur aquest proper setembre tenint present el
benestar i seguretat de tota la comunitat educativa, el nostre projecte educatiu i valors
cooperatius .
A continuació trobareu les primeres informacions pràctiques a tenir presents.
A principi de setembre us farem arribar totes les indicacions concretes i establertes en
el pla d’obertura definitiu.
Les activitats acadèmiques començaran dilluns, 14 de setembre, per a tots els nivells
educatius de l’Escola. El curs 2020-2021 acabarà dimarts 22 de juny de 2021.
Els 
horarisde les diferents etapes són els següents:
- Ed. Infantil i Ed. Primària:
Matí, de 9.00 a 13.00 h. Tarda, de 15.00 a 17.00 h
- ESO:
Matí, de 8.15 a 13.15 h. Tarda, de 15.10 a 17.10 h
La 
ubicaciódels diferents grups serà:
- Ed. Infantil (P3):
c/ Encarnació, 23
- Ed. Infantil (P4 i P5):
c/ Encarnació 22
- Ed. Primària (1r a 6è) i ESO (1r a 4t):
c/ Bruniquer, 25
Lestutories seran :
-

P3: Vanessa Roma
P4: Albert Oriol
P5: Glòria Pons
1r EP: Anna Rimbau
2n EP: Berta Roca
3r EP: Maria Batlló
4t EP: Jordi Bosch

-

5è EP: Maria Vallés
6è EP: Ingrid Ribelles
1r ESO: Laura Soria
2n ESO: Marta Godoy
3r ESO: Xavier Pijoan
4t ESO: Josep Cuervas

Estan establerts com a dies de vacances escolars:
- Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos
- Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos

Així mateix, tenen la consideració de dies festius els determinats per la disposició
corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació, i els dies de festa local. Dins el
calendari escolar, el Consell Escolar ha escollit els dies de lliure disposició.
Els 
festiusper al curs 2020-2021 són els següents:
- 24 de setembre de 2020. La Mercè
- 12 d’octubre de 2020. Dia de la Hispanitat
- 7 de desembre de 2020. 1r dia de lliure disposició
- 8 de desembre de 2020. La Immaculada
- 15 de febrer de 2021. 2n dia de lliure disposició
- 21 de maig de 2021. 3r dia de lliure disposició
- 24 de maig de 2021. Dilluns de Pasqua Granada
Us informem que les dates assenyalades de celebracions i esdeveniments de l’Escola
previstos per al proper curs, pendent de les indicacions del Procicat
- 30 d’octubre de 2020. La castanyada
- 20 de novembre de 2020. Santa Cecília, dia dels músics
- 29 de gener de 2021. Dia de la Pau
- 12 de febrer de 2021. Rua de carnestoltes del Nou Patufet
- 13 de febrer de 2021. Rua de carnestoltes de Vila de Gràcia
-14 o 21de març de 2021. Festa del Nou Patufet
- 23 d’abril de 2021. Sant Jordi
- 27 de maig de 2021. Teatre de 4t d’ESO
- 6 de juny de 2021. Joc de Barri i Joc de Pati
- 17 de juny de 2021. Festa final de curs
Com és habitual, l’alumnat d’Educació Infantil i d’Educació Primària farà uns dies de
convivències. En el seu moment, us farem arribar les dates concretes i la programació
corresponent, igual que les que facin referència a les sortides corresponents als
treballs de síntesid’ESO.
També tenim previst, com en els últims anys, que l’alumnat de 4t d’ESO faci el seu
viatge d’estudisi comiat a París, la darrera setmana de curs.
És imprescindible que els nois i noies de 3r i 4t d’ESO tinguin DNI. Tots ells han de
portar a l’Escola una fotocòpia del seu DNI per tal de fer els tràmits oficials
corresponents.
Les famílies que desitgin que els seus fills/es utilitzin el servei de menjador cal que ens
facin arribar la butlleta adjunta els primers dies del mes de setembre. En cas de no
rebre aquesta informació, considerarem que l’alumne/a no es queda a dinar durant
aquest curs.
Us recordem que en el cas que algun infant tingui algun tipus d’al·lèrgia o intolerància
alimentària, ho comuniqui a la secretaria del centre. L’alumnat també pot utilitzar el
servei de menjador esporàdicament. Les famílies hauran d’avisar l’Escola a les 9.00 h del
matí i comprar el tiquet corresponent. A més a més, s’haurà de comunicar la necessitat

d’un règim especial. D’altra banda, el termini per a la sol·licitud de beques de menjador
s’inicia el proper 7 de setembre i finalitza el 20 de setembre. Podeu trobar la informació
i el formulari de sol·licitud en aquest enllaç.
Recordeu que podeu obtenir informació actualitzada (comunicacions, calendari,
activitats dels diferents grups...) al lloc web de l’Escola www.noupatufet.coop.

Atentament,

Nou Patufet
Juliol 2020

