
 
Escola Àngel Guimerà 
 

Bonaventura Pedemonte,2 
08740 Sant Andreu de la Barca 
Tel. 93 653 06 79 
a8025265@xtec.cat 
http://www.escolaangelguimera.com 

 
Benvolgudes famílies,  

 
 

Us donem la benvinguda a la nostra escola i us convidem, des d’aquest moment, a formar 
part activa de la nostra comunitat educativa.  

 
 
TELÈFONS DE CONTACTE: 
            

      ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ  –  936 530 679  /  936 824 098 

      MENJADOR ESCOLAR  –  647 949 997 

      AMPA  –  693 851 958  

      SERVEI D’ACOLLIDA – 610 179 043  

 
 

FORMALITZACIÓ MATRÍCULA ALUMNAT P3: 
 

Es farà els dies 25 i 26 de juny  en l’horari establert al taulell d’anuncis.   

Cal portar el nen/a i lliurar la documentació repartida a la reunió del dia 21 a les mestres que 
facin les observacions. 

Aquest dia us lliurarem el resguard de la matrícula. 

 
 

REUNIÓ D’INICI DE CURS amb les tutores de P3:  Dijous 6 de setembre a les 12 h. 

 
 
PLA D’ACOLLIDA I PERÍODE D’ADAPTACIÓ: 
 

Entrada progressiva:  

Durant els dies 12, 13 i 14 de setembre els alumnes de P3 s’aniran incorporant de 
mica en mica a l’horari normal per facilitar la seva adaptació al grup, a l’aula i a la 
mestra. 

 

Horari dels dies 12 i 13 de setembre: 

De 9:00 hores fins les 10.30 hores la meitat del grup-classe. 

De 11:00 hores fins les 12.30 hores l’altra meitat del grup-classe. 

 

Horari del dia 14 de setembre: 

De 9:00 hores fins les 12.30 hores tot el grup-classe només al matí.  

A la tarda no hi haurà classe. 

 

Horari a partir del dia 17 de setembre: 

Comença tot el grup classe la jornada habitual de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30h. i 
també s’inicia del menjador escolar i/o aula d’acollida. 



 

PRIMER CONTACTE AMB LES FAMÍLIES (Entrevistes individualitzades) 
 
Durant els migdies i tardes (de 15 a 16.30 h.) dels dies 12, 13 i 14 les tutores dels vostres 
fills/es us convocaran a una petita entrevista on podreu comunicar o transmetre els aspectes 
més rellevants dels infants. 
          

 

COSES  QUE  HAUREU  DE  PORTAR  A L’ESCOLA: 
 
- Una bata amb botons grans, beta per poder-la penjar i el nom al davant.. 

- Un got de plàstic. 

- Una bossa amb un recanvi de roba per imprevistos (mitjons, calçotets o 
calcetes, pantalons, samarreta, sabates de recanvi, una tovallola petita i una 
bossa de plàstic). Tant la roba com la bossa hauran de portar marcat el nom del 
nen/a. 

- Una capsa gran de mocadors de paper. 

- Una paquet de tovalloletes humides. 

- Els llibres de fitxes corresponents. 

           
          Tot això haurà d’anar marcat amb el nom i cognom del nen/a en lletra majúscula. 
 
 
 
MENJADOR ESCOLAR:  
 
L’escola disposa de servei de cuina pròpia i l’alumnat de P3 farà migdiada. 

Per a parlar del menjador escolar podeu contactar amb la coordinadora del Servei Charo 
Chaves a partir del dia 12 de setembre. 

L’alumnat de P3 no podrà fer ús del servei de menjador ni del servei d’acollida fins el dia 17 
de setembre que serà quan s’iniciarà l’horari escolar de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 hores. 
 
 
 
Anirem penjant noves informacions al taulell d’anuncis del centre i al nostre web: 

 
http://www.escolaangelguimera.com 

 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta. 
 
Atentament , 
 
 
 
La Direcció del centre 
 
 
Sant Andreu de la Barca, 21 de juny de 2018 


