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Benvolgudes famílies, donem sortida a aquest nou curs i, als qui 

comenceu aquest any, us donem una benvinguda especial i us 

engresquem a participar de la Comunitat de la qual totes formem 

part.  

Llegiu amb atenció la informació següent, que, a més de recordar 

algunes dades que ja sabeu, recull el funcionament general de 

l’escola.  

1. QUADRE PEDAGÒGIC.  

Aquest curs ens organitzarem per Comunitats: 

 Comunitat dels petits: 

  P3   Cristina Grau 

  P4   Marta Domínguez 

  P5   Ivana Redondo 

  Suport Infantil  Mireia Vallverdú 

  TEI   Laia Guisasola 

 Comunitats dels mitjans: 

  1r   Maria Arrufat 

  2n    Pilar Cases 

  3r   Lluïsa Pérez  

 Comunitat dels grans: 

  4t    Montse Sánchez 

  5è    Olga Martín 

  6è   Anna de Lara 

-1- 
 

    
Educació especial: Susana Muñoz, Marta Gaspa i Berta Llucià 

      
Castellà:  Rosa Querol  

    
Educació física: Bruno Cabanellas 

  

Anglès:  Maria Arrufat, Olga Martín i Rosalina Barbosa 

 
Música:   Cristina Garcia 

 
Suports: Neus Anglada, Mónica Caudet, Olga Cruz, Rosa Querol, 
  Bruno Cabanellas  
 

       Monitors ed. Especial:                       Rut Valero/Roser Àlvarez 

     David Lloret 
Coordinació d'escola: 
 Comunitat petits:   Ivana Redondo 

 Comunitat mitjans i grans:  Marta Gaspa 
 
Equip directiu: 
 Directora:   Neus Anglada  
 Cap d'estudis:   Olga Cruz 

 Secretària:   Mónica Caudet 
 

Personal d’administració i serveis: 
 Administrativa:  Blanca Morón 

 Conserge:   Aurora González 
 Coordinadora menjador: Anna Blanch 
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2. CALENDARI  ESCOLAR 

 
El curs escolar pels infants comença el dia 12 de setembre de 
2019 i finalitzarà el 19 de juny de 2020. 
 
Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de 
gener de 2020 (ambdós inclosos). 
 
Vacances de Setmana Santa: del 4 al 13 d'abril de 2020 
(ambdós inclosos). 
 
Dies festius: 
  
 24 de setembre -  La Mercè 
 1 de novembre - Tots Sants 

 6 de desembre – La Constitució  
 1 de maig - Festa del treball 
 1 de juny - Pasqua Granada 
 
Els tres dies festius de lliure disposició que l’escola ha escollit, 
amb l’aprovació del Consell Escolar, són: 4 de novembre, 24 de 
febrer i 29 de maig. 
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3. CELEBRACIONS  A  L'ESCOLA 
 

Les festes i tradicions són base del nostre projecte educatiu. El 

pas del temps, amb el seu cicle d’estacions (tardor, hivern, 

primavera i estiu) imposa i determina un ritme a la natura, a la 

vida i a les activitats dels homes i de les dones. És a partir d’això 

que cada país i cada cultura celebra diferents festes i tradicions 

que vénen d’antic.  

A la nostra escola hem triat, entre les diferents tradicions de la 

nostra cultura les següents: 

 1r. Trimestre: 
   
  31 d'octubre:  La Castanyada 

  20 de desembre: Nadal 
 
 2n. Trimestre: 
 
  21 de febrer:  Carnaval 
  3 d'abril:  La Mona 

 
 3r. Trimestre: 
 
  23 d'abril:  Sant Jordi 
  19 de juny:   Fi de curs 
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4. HORARI  DELS  ALUMNES 
 
 Alumnes d’Infantil i Primària:      matí de 9h 13h. 

                                                     tarda de 15h a 17 h. 
 
El dia 20 de desembre es farà jornada intensiva de 9h a 13h. 
Del 8 al 19 de juny es farà jornada intensiva de 9h a 13h. 
Els nens/es que es quedin al menjador, durant els dies de 
jornada intensiva, sortiran a les 15h. 
 
Acollida matinal: de 8h a 9h del matí, tot el curs. 
 
Assistència i puntualitat És un deure dels alumnes assistir a 
l'escola i arribar puntualment. Les absències o retards han de 
ser justificats per les seves famílies i, si és necessari, amb un 
paper del metge. 
 

En aquells casos en què la família no s’hagi posat en contacte 
amb l’escola, el centre notificarà a les famílies les absències o 
retards dels seus fills per tal que en tinguin coneixement i 
puguin justificar-les. 
 
Les reiterades absències o retards injustificats es comunicaran 
a l’Administració. Els alumnes que per algun motiu hagin de 
sortir de l’escola abans de l’horari previst, hauran de dur una 
nota signada per la família, amb la seva autorització. 
 
Retard en la recollida d'alumnes: És un deure de les famílies 
recollir puntualment els seus fills/es a l’hora de sortida de 
l’escola i en cas de no fer-ho hauran de signar en el full de 
retards. 
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5. HORARI  D'ATENCIÓ  A  LES  FAMÍLIES 

  
Direcció i secretaria: Dilluns de 9h a 10h 
   Dimarts de 15 a 17h  
    

Pel bon funcionament de l’escola, us preguem que respecteu           
aquests horaris.                  

 

6. CALENDARI  DE  REUNIONS 

 
Cada principi de curs s’organitzen les reunions d’inici de curs de 

cada classe, és important que assistiu a aquesta reunió per 

assabentar-vos de les activitats, sortides, objectius i altres 

informacions per al curs i conèixer la tutora del vostre fill o filla. 

Totes les reunions  es fan a les 17:15, en cas que no pugueu deixar 

els nens i nenes a casa, l’AFA en col·laboració amb l’escola ofereix 

un servei de guarderia. 

  

 Reunions de classe: 

 
  P3  23/10 a les 17'15h. 
  P4  03/10  a les 17’15h. 
  P5  07/10 a les 17’15h. 
  1r  19/09 a les 17’15h. 
  2n  19/09 a les 17’15h. 
  3r  23/09 a les 17’15h. 
  4t  23/09 a les 17’15h. 
  5è  01/10 a les 17’15h. 
  6è  01/10 a les 17’15h.  
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7.  QUÈ  HAN  DE  PORTAR  ELS  NENS  I  NENES DE LA 

COMUNITAT DE PETITS 

 

 Roba còmoda i fàcil de posar i treure. El dia de 
psicomotricitat recomanem que portin calçat esportiu amb 
velcro i roba esportiva. Totes les peces han d’ anar marcades 
amb nom i cognom, també les sabates. 

 Unes vambes amb velcro per fer psicomotricitat dins d'una 
bossa de roba amb nanses, marcada amb nom i cognom. 

 Un got de plàstic amb nansa, marcat amb el nom i cognom. 

 Una capsa de mocadors de paper i una de tovalloletes 
humides. 

 Una carmanyola per a l'esmorzar, marcada amb nom i 
cognom. Recomanem dur motxilla sense rodes per poder 
penjar-la al penjador de la classe. 

A més, pels infants de P3: 

 Una bata amb goma al coll i als punys, amb  veta per poder-

la penjar i marcada amb nom i cognom.   

 En cas de fer ús del servei de menjador, 5 pitets amb goma 

els dilluns, ficats en una bossa de roba amb nanses, marcada 

amb nom i cognom, i un llençol mida bressol (1,55m x 0,55m) 

A més, pels infants de P4 i P5: 

 Una bata cordada al davant, amb goma als punys, amb  

veta per poder-la penjar i marcada amb nom i cognom.   

 En cas de fer ús del menjador, dos tovallons de roba dins 

una bossa de roba amb nom i cognom. 

 
 

 
8.  QUÈ  HAN  DE  PORTAR  ELS NENS I NENES DE LA 
COMUNITAT DE MITJANS I GRANS . 
 

• Bata de plàstica o samarreta vella: 

Per l’activitat del taller s’ha de portar una bata o camisa, 

samarreta vella per poder fer l’activitat.  

• Equip d'Educació Física: 

 Tot l’alumnat ha de portar roba i  sabatilles d'esport. 

A més, a partir de 3r, necessitaran sabó, tovallola i xancletes 

per a la dutxa i una muda de roba i calçat de recanvi per 

després de la dutxa. Els alumnes de 1r i 2n han de portar una 

samarreta de recanvi. 

 Tovallons de roba: 

En cas de fer ús del servei de menjador, dos tovallons de roba 

amb nom dins una bossa de roba amb nom i cognom. 

• Llibres: 

Part dels llibres de text que fem servir són de l'escola i es 

compren amb el pressupost col·lectiu. Les famílies n'han de 

comprar alguns d'ús personal. A la circular de juny es  

concreten els necessaris per al curs següent. 

• L'estoig: 

 A partir de 5è els nens/es portaran el seu propi estoig amb el 

 material escolar que se'ls indicarà. 

 

  Tot el material ha d’anar marcat amb nom i cognom. 
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9. INFORMES  I  ENTREVISTES 
 
A l’escola pensem que la comunicació amb les famílies ha de 

ser prioritària ja que és important per crear vincles i conèixer 

de primera mà què fan els vostres fills i filles al centre, per això 

està creada la pàgina de Facebook, el Twitter o la web on 

podeu veure el dia a dia dels infants. A més, sempre que 

considereu, podeu adreçar-vos a la mestra, via telèfon o 

agenda per concertar una entrevista. També, durant el curs, es 

reparteixen informes on tot l’equip docent fa observacions 

sobre el desenvolupament i el procés d’aprenentatge dels 

infants: 

 

Educació infantil: 

 

Per tal de valorar l'adaptació i el treball dels alumnes d’aquesta 

comunitat, està previst donar dos informes al curs (febrer i 

juny). 

 

Primària: 

 

Es donaran tres informes al curs (un per trimestre). 

 

Tant vosaltres com els tutors i les tutores podreu concertar 

entrevistes, sempre que ho considereu necessari, demanant 

dia i hora a través de l'agenda del vostre/a fill/a. 
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10. APORTACIONS ESCOLARS 2019/2020 
 
Aquest curs les famílies haureu de fer una aportació per a les 
sortides, material socialitzat i material fungible de 175€. 

 
El pagament es fa al compte de l’escola via domiciliació, 
transferència o amb efectiu o targeta a l’escola. El pagament es pot 
fer tot d’una vegada  a l’octubre o fraccionat (octubre i febrer) 

 
NUM COMPTE:  

  
 CAIXABANK ES36 2100 3389 1622 0006 8182 
 

Les colònies de 1r a 6è d’aquest curs tenen un cost de 100€ que 
s’haurà de fer efectiu un mes abans de marxar. El pagament de les 
colònies es fa de la mateixa manera que l’aportació general.  
 
- Colònies comunitat de mitjans: Can Ribas, Bigues i Riells, 27, 28 i 
29 de novembre. 
 
- Colònies comunitat de grans: La Granja, Santa Maria de 
Palautordera, 6, 7 i 8 novembre. 
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11. MENJADOR 

 
L'escola ofereix servei de menjador des del primer dia de curs. 
Cada mes rebreu informació sobre els menús. 
 
Els nens i nenes de p3 que es quedin a dinar hauran de dur un 
pitet net per a cada dia, dins d'una bossa de roba,  tot marcat 
amb nom i cognom. 
 
De p4 a 6è els infants que es quedin a dinar hauran de portar 
els dilluns una bossa de roba amb dos tovallons per a la 
setmana, tot marcat amb el nom i cognom del nen o nena. Es 
tornarà cada divendres per rentar a casa. 
 
El menú del menjador més el monitoratge té un cost per a 
aquest curs de:  
 
Quota alumnes fixes:        6,20 Є/dia 
Quota alumnes eventuals:  7,30 Є/dia 
 

 * El cobrament es farà per domiciliació bancària o rebut. 
 * La venda dels tiquets de menjador es farà tots els dies 

       de 9 a 10h. 
 

Per donar-se de baixa s’haurà de comunicar amb 5 dies 
d’antelació o,  en cas contrari,  es cobraran tres dies. 
 

Dieta alimentària: caldrà demanar-ho portant una nota a 
l’agenda i avisant el tutor/a, en el cas de dies puntuals. En el 
cas que s’hagi de fer dieta més dies i en el cas d’intolerància a 
algun aliment és imprescindible un justificant mèdic oficial. 
Tots els primers plats són ecològics i les carns Halal. 
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12. NORMES QUE CAL RECORDAR 

 Esmorzar: 
És aconsellable que els nens i les nenes esmorzin bé a casa, 

abans d’anar a l’escola. A l’escola els infants d’Infantil poden 

portar una fruita i si tenen més gana poden complementar-la 

amb un petit entrepà, que no sigui de xocolata, en una 

carmanyola amb el nom marcat. Els de Primària, un petit entrepà 

o fruita també en carmanyola o embolicat (no paper d’alumini). 

No es poden portar llaminadures, pastes envasades ni sucs o 

envasos amb begudes.  

Aniversaris: 

Es pot convidar als companys/es a galetes, coca, pa de pessic, 

sucs de fruites naturals, fruita, sempre d'acord amb els principis 

d'un esmorzar o berenar saludable. És aconsellable avisar la 

mestra amb antelació suficient per tal d'organitzar-ho. 

Malalties: 

Quan un nen o nena presenti símptomes de malaltia o paràsits 

(polls, llémenes, conjuntivitis...) s’ha de quedar a casa, ja que no 

es troba en condicions d’anar a l’escola i pot encomanar els altres. 

Si la malaltia és infecciosa (varicel·la, xarampió,...), a més de 

quedar-se a casa, cal comunicar-ho a l’ escola i, en el moment 

d'incorporar-se, portar la justificació. 

Administració de medicaments: 

Si un nen/a ha de prendre un medicament en hores de classe, cal 

que porti la recepta del metge i l’autorització escrita on consti el 

nom de l’infant, la pauta i el nom del medicament. 
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13. Associació de Famílies d’Alumnes. AFA 

 

L’AFA de l’escola és qui s’encarrega d’organitzar les activitats 

extraescolars per al nostre alumnat en horari no lectiu, a 

partir de les 17h. També organitza i prepara activitats per a 

famílies, gestiona la comanda de llibres de tota l’escola, 

treballa muntant activitats per les festes del curs, demana 

subvencions per ajudar en activitats i sortides dels alumnes, 

organitza les jornades de convivència de final de curs amb la 

popular paella, també dinamitza la jornada esportiva, 

organitza una cursa popular...i moltes més activitats i 

accions de les que pots formar part! 

 

Les famílies que organitzen totes aquestes activitats ho fan 

de forma voluntària formant part de diverses comissions 

per això us animem a participar i formar part d’aquesta 

associació en benefici de tots els nens i nenes de l’escola.  
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14. VOLUNTARIAT  COMUNITAT  D'APRENENTATGE 
 

Com ja sabeu som una Comunitat d'Aprenentatge. Formem part 

d’una xarxa de comunitats que ens definim per ser un projecte de 

transformació social i cultural basat en l’aplicació  d’actuacions 

educatives d’èxit (AEE) de les quals s’ha demostrat científicament 

que milloren el rendiment educatiu i la convivència. A la nostra 

escola duem a terme els Grups Interactius i les Tertúlies Literàries 

Dialògiques.  Les comunitats d'aprenentatge impliquen totes les 

persones que, de forma directa o indirecta, influeixen en 

l'aprenentatge i el desenvolupament dels estudiants, incloent-hi 

mestres, familiars, membres d'associacions i organitzacions veïnals 

i locals i persones voluntàries. Això vol dir que les famílies entren a 

les aules perquè formen part del procés educatiu. 

 

Per aquest motiu us animem 

 a participar com a voluntaris i voluntàries. 
  

 Poseu-vos en contacte amb la Direcció del centre per tal de poder-ho 

  organitzar en l'horari que més us convingui.  
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