
 

 Les barreres d’accés al centre, tant del C/ De sa Tanqueta, del            

C/ Ribera o del C/ Ses escoles, 

obriran a les 08:45 h i romandran 

tancades a partir de les 09:10 h. 

Tornaran a obrir-se per recollir 

als infants que no queden a 

menjador a les 13:50 h.  
 

 És important que els pares, 

mares o familiars, després de 

les entrades, no quedin als patis 

ja que destorben el bon 

funcionament i organització de 

l'àrea d'educació física i del 

centre. 
 

 Si l’alumnat ha d’accedir al recinte escolar abans de les 08:45h, 

haurà d'estar inscrit al servei d'Escola Matinera i sota la 

responsabilitat de les monitores. L’accés al centre serà pel              

C/ Ribera mitjançant la porta que té el porter automàtic.  
 

 Si hi ha la necessitat de venir a cercar o acompanyar a algun infant  

mentre sigui horari lectiu, cal notificar-ho prèviament al tutor/a.  No 

es permet l'entrada dels pares dins les aules. 
 

 Una vegada tancades les barreres es podrà accedir al recinte 

escolar per l’entrada del C/ Ribera, mitjançant la porta que té el 

porter automàtic.  

 

  

 

 
 

 

 

 

ADREÇA DEL CENTRE: 
C/ Ribera, núm. 37 
07210 - Algaida 

 
 
TELÈFON: 
971 66 53 48  

 
WEB DEL CENTRE:   
www.ceipparebartomeupou.com  

 
 

ceipparebartomeupou@educaib.eu  

 
 
INSTAGRAM: 
ceipparebartomeupou 

  

 
TWITTER: 
@ceipparebartomeupou 

 

 Aquest curs per manca d’espai a l’edifici d’infantil, els tres 

grups de 6è d’Educació Infantil (5 anys) han passat a 

ocupar tres aules de l’edifici de primària.  Diàriament, faran 

l’entrada i la sortida per la porta lateral que hi ha davant el 

pavelló.  
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HORARI DE SECRETARIA / SERVEIS ADMINISTRATIUS 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:00 h-15:00 h 9:00 h-10:30 h 8:00 h-15:00 h 9:00 h-10:30 h 

14:00 h- 15:00 h 

8:00 h-15:00 h 

 

 

HORARI DE DIRECCIÓ (Concertar la cita prèviament)  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 h-10:00 h X 12:00 h-13:00 h 9:00 h-10:00 h 12:00 h-13:00 h 

 
 
 
HORARI DEL CENTRE (Un dia a a l’escola) 

 L’horari del servei d’escola matinera és de 07:00 h a 09:00 h 

(Edifici de primària).  

 L’horari de la jornada lectiva és de 09:00 h a 14:00 h.  

 L’horari de l’esplai d’educació infantil i primària és de 11:00 h 

a 11:30 h.  

 L’horari del servei de menjador és de 14:00 h a 16:00 h.             

A  partir de les 15:00 h, els pares poden venir a cercar els seus 

fills o anar-se'n sols (prèvia autorització dels pares).  

 L’horari d’activitats extraescolars és de 15:00 h a 17:00 h. 

 Per fer ús del servei de transport escolar cal que els alumnes 

disposin del carnet de transport facilitat pel centre.  

 

  
 

El curs escolar comença dimecres dia 11 de setembre de 2019 i acaba 
divendres dia 19 de juny de 2020. 
  
Vacances escolars 

 NADAL: Acabam les classes divendres 20 de desembre de 
2019 i ens incorporam dimecres 8 de gener de 2020.  
 

 PASQUA: Acabam dimecres 8 d’abril de 2020 i ens incorporam 
dilluns 20 d’abril de 2020.  

 
Dies festius: 

1 de novembre de 2019  

6 de desembre de 2019  

16 de gener de 2020  

1 de maig de 2020  

 

Dies no lectius:  

4 de novembre de 2019 (pendent d’aprovar pel Consell escolar). 

28 de febrer de 2020 (festa escolar unificada).  

2 de març de 2020 (pendent d’aprovar pel Consell escolar). 

4 de maig de 2020 (pendent d’aprovar pel Consell escolar). 

 

 És obligatori que els alumnes duguin una 

agenda (millor si és la de l'escola) per tal de facilitar 

la comunicació família-escola.  

 

 No es permet dur a l'escola aparells electrònics (mòbils, 

consoles, mp3...) així com tampoc juguetes. 

  

 Es necessari dur berenars saludables (evitar brioxeria 

industrial) i fer ús de la carmanyola, per tal de crear uns bons 

hàbits de salut i de respecte al medi ambient. 

 

 No es permet l'entrada al recinte escolar d'animals, així com 

tampoc circular amb cap vehicle (bicicleta, patinets…). 

 

  

 

 

    
 


