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Benvolgudes famílies, 

 

Us donem la benvinguda al nou curs escolar 2017- 2018. Per alguns és la 

primera vegada que formareu part de la nostra comunitat educativa i per altres 

és un retrobament. 

Amb aquest començament, tots –alumnes, mestres i famílies- recobrem la 

normalitat quotidiana després d’unes merescudes  vacances. 

Aquest mes de setembre els mestres hem estat treballant organitzant i 

preparant el nou curs , que com sempre, arriba carregat d’emocions, reptes i 

noves experiències. Us agraïm la confiança que ens doneu i ens demostreu. 

Nosaltres estem preparats per gaudir de la nostra feina i fer possible que es 

compleixin  totes les expectatives i tots els objectius pedagògics educatius 

proposats. 

Avui us fem arribar aquest butlletí que conté tot un seguit d’informacions prou 

importants i necessàries per al bon funcionament del curs. Pretén ser una petita 

guia que ens ha d’ajudar a conèixer aspectes rellevants quant a l’organització i 

funcionament de l’escola. És per això que us en recomanem una bona lectura i 

que el tingueu a mà per poder-lo consultar en qualsevol moment. 

 

En nom de tota la comunitat educativa, us desitgem  un BON CURS!!! 

 

 

 

 

Anna Ferrer 
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1) INFORMACIÓ DE L’EQUIP DOCENT 

 

1.1 RECURSOS HUMANS 

 

EQUIP DIRECTIU 

Directora Anna Ferrer 

Cap d’Estudis Eva Zamudio 

Secretària Montse Urbano 

 

MESTRES TUTORS/ES I SUPORTS 

P3A Pilar Soler 

P3B Mercè Planella 

P4A Maria Guillamet 

P4B Maria Ros 

P5A Teresa Font 

P5B Dolors Ros 

SUPORT P3 Esther Maruny 

SUPORT P4 I P5 Carme Teixidor 

TEI Gemma Molinero 

1rA Glòria Franquesa 

1rB Sònia Parra 

2nA Laura Expósito 

2nB Gemma Vilar 

3rA Cristina Colmenero 

3rB Núria Ayats 

4tA Raquel Tarrés 

4tB Miracle Portas 

5è A Mª Mercè Planas 

5èB Eva Coll 

6èA Montse Martí 

6èB Marta Gallardo 
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MESTRES ESPECIALISTES 

Ed. Física Maria Clara i Guillem Aznar 

Ed. Musical i Aula d’acollida Maria Puig i Fàtima Gifra 

Llengua anglesa Núria Parareda i Júlia Fisher 

Ed. Especial Cristina Guerrero i Jesús Pérez 

Competència Digital Eva Masmiquel 

Religió Elisabet Ochoa 

 

SERVEIS EDUCATIUS 

Psicopedagoga EAP Eva Traveset  

Treballadora social EAP Marta Compte 

Logopeda CREDA Fina Pons 

Fisioterapeuta Èlia Arribas 

Assessora LIC Núria Rabassedas 

 

PERSONAL NO DOCENT 

Conserge Albert Cabarroques 

Auxiliar Administrativa Lourdes Vilar 

Vetlladora Carmina Romero 

Cuinera Conxi Martos / Susanna Hernández 

Monitores de menjador Pilar Gifreu, Lourdes Llobet, Tere 

Palmada, Gemma Martí, Joel Nierga, 

Laura Turró, Mireia Marco i Fina 

Serra. 

Acollida Matinal Teresa Palmada 

Acompanyants de transport Carmen Buch, Yuma 

Personal de neteja Dolors,  Dimitrina, Pilar, Fatoumata 
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1.2 CONSELL ESCOLAR 

 
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el 

govern del centre, i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les 

seves activitats. En ell interaccionen, alhora, l’Equip Directiu, el Claustre de 

mestres, l’AMPA, les famílies, el personal d’administració i serveis i els 

representants del municipi. 

 

Presidenta Anna Ferrer   

Cap d’Estudis Eva Zamudio 

Secretària Montse Urbano 

Representants dels Mestres Gemma Vilar  

Maria Puig  

Montse Martí  

Maria Ros 

Maria Clara  

Representants dels Pares i Mares Joaquim Lluís  

Irene Mesas 

Clara Martinell 

Dolors Roca 

Representant de l’AMPA Núria Bosch 

Representant PAS Albert Cabarroques 

Representant Ajuntament Ester Busquets 
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1.3 CALENDARI ESCOLAR  

 

Començament de classes 

12 de setembre de 2017 

Acabament de Classes 

22 de juny de 2018 

Vacances de Nadal 

Del 23 de Desembre de 2017 fins al 7 de Gener de 2018, ambdós inclosos 

Vacances de Setmana Santa 

Del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos 

Festa de Nadal 

Diumenge 17 de desembre de 2017 

Festa fi de curs 

Falta concretar la data 

 

Festes de lliure disposició, festes locals i laborals 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

12 d’Octubre de 2017 

13 d’Octubre de 2017 

23 d’Octubre de 2017 

1 de Novembre de 2017 

6 de Desembre de 2017 

7 de Desembre de 2017 

8 de Desembre de 2017 

9 de febrer de 2018 30 d’Abril de 2018 

1 de Maig de 2018 

 

 

1.4  HORARI GENERAL DEL CENTRE 

 

Horari d’Educació infantil i Primària 

 Matí de 9h a 12:30h 

 Tarda de 15h a 16:30h 
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Horari Jornada Intensiva 

22 de desembre – Matí: de 9h a 13h 

Del 5 al 22 de juny, ambdós inclosos – Matí: de 9h a 13h 

 

Horari d’atenció a les famílies 

 Mestres: 

 Els divendres al migdia (sempre amb cita prèvia) 

 Equip Directiu (Cita Prèvia) 

Secretària: Dilluns: 12h a 13:30h  

                                Dimarts i Dimecres: 16:30h a 17h 

                                Dijous i Divendres: 9h a 10h 

Cap d’Estudis:  Dimarts de 15h a 16:30h 

Dimecres i Divendres de 9h a 10h 

Direcció:  Dimecres, Dijous i Divendres de 9h a 10h 

 

 Personal no docent: 

Administrativa  Cada dia: Matins de 9h a 13:30h i Tardes de 15h a  16:30h 

 

1.5 FESTES D’ESCOLA  

 

Per potenciar la relació entre tot el personal de l’escola 

celebrem quatre festes al llarg del curs relacionades amb 

les quatre estacions:  

 

TARDOR:   Festa relacionada amb la Castanyada. 

HIVERN:   Festa de Nadal i  Carnestoltes. 

PRIMAVERA:  Relacionada amb Sant Jordi,  el dia de l’Autor i els Jocs 

Florals. Enguany portarem a terme els Jocs Florals. 

ESTIU:   La Festa de fi de curs, en la qual pares, mestres i alumnes , 

podem gaudir d’exposicions, actuacions, ball i un magnífic 

sopar organitzat per l’AMPA.  
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1.6 MATERIAL ESCOLAR 

 El material que s’utilitza a les classes és socialitzat. Això afavoreix l’hàbit del 

respecte, la seva adequada conservació i, a la vegada, s’aprèn a saber-lo 

compartir. 

 La quota de material és en concepte de material fungible i didàctic que 

l’alumnat utilitza al llarg de tot el curs escolar. Una part també es destina a la 

reutilització de llibres. 

 El cobrament del material,  les sortides, excursions i altres activitats es pot 

fer per transferència bancària o bé directament al caixer per codi de barres. 

 

 Juntament amb la quota de material escolar també es cobra: 

o  Una assegurança d’un import de 3,5€ que cobreix totes aquelles 

activitats que es fan en horari no lectiu.(activitats extraescolars, 

menjador, activitats programades pels pares...). 

o La quota de l’AMPA és de 27€ per família . Aquesta quantitat es 

destina a la gestió d’activitats educatives, a l’adquisició de material 

per a l’escola (ex. Pissarres digitals, ordinadors, auxiliar de 

conversa d’anglès...),  

 La quota de Sortides: 

o Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà és un pagament anual 

que s’haurà de pagar el mes d’octubre. 

o Cicle Superior el pagament serà en dos terminis. Un a l’octubre i 

l’altre a principis del segon trimestre.  
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1.7 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

Escolars 

 

Són activitats pensades perquè hi participi tot el grup classe i formen part del 

nostre Projecte d’Escola. Les Sardanes i la Natació estan subvencionades.  

El cost del Teatre de 6è l’assumeix l’AMPA. 

 

ACTIVITATS CURS DIA 

Sardanes 3r CM 1 dia a la setmana (10 sessions) 

Natació 2n CI 1 sessió a la setmana . Tots els dilluns 

Teatre 6è CS 1 sessió a la setmana. 

 

1.8 INFORMACIONS DIVERSES 

 

Suport escolar personalitzat 

 

Tal i com preveu el Departament d’Ensenyament aquest curs continuarem amb 

el suport escolar personalitzat (SEP) dins i fora de l’horari lectiu. Aquest curs per 

als alumnes de primària de 1r a 5è una sessió serà dins l’horari lectiu i una altra 

post-lectiva. Els alumnes de 6è en faran dues sessions fora de l’horari lectiu i 

una sessió dins l’horari escolar. Els alumnes d’educació Infantil el faran sempre 

dins de l’horari. Es dedicarà a la lectura i a l’ escriptura, a les habilitats 

matemàtiques bàsiques, als hàbits de treball i d’organització. Les tutores es 

posaran en contacte amb les famílies dels alumnes que necessitin aquest 

suport. 

 

Dret d’imatge i de publicacions de material elaborat pels alumnes  

 

Recordeu que el full d’autorització d’imatge és vàlid per a tota l’escolaritat. Si en 

algun moment voleu canviar la vostra opció caldrà demanar-lo a secretaria el full 

i omplir-lo de nou. 
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Treball cooperatiu 

A l’escola apostem per l’aprenentatge cooperatiu com a metodologia privilegiada 

que potencia les habilitats intel·lectuals i socials del nostre alumnat. 

L’aprenentatge cooperatiu proposa un enfocament de les situacions 

d’ensenyament-aprenentatge basat en les interaccions entre l’alumnat i pretén 

que cadascú sàpiga que el seu esforç personal ajuda als companys a 

aconseguir l’èxit tant a nivell individual com grupal. 

 

Filosofia 

El projecte de Filosofia 3/18 es treballa d’una manera sistemàtica a educació 

primària i puntualment a educació infantil. Aquest projecte ajuda a desenvolupar 

les habilitats del pensament.  Ensenyar a PENSAR serveix perquè els nens i les 

nenes siguin autònoms, que pensin per ells mateixos, que explorin alternatives 

als seus punts de vista, que descobreixin els prejudicis propis i que trobin raons 

per a les seves creences. 

L’escola forma part de la xarxa “Filoescoles” que està integrada per tots aquells 

centres d’ensenyament que treballen el projecte de Filosofia 3/18. 

Us recordem que es pot fer el canvi de religió a filosofia o a la inversa durant el 

mes de maig o a primers de setembre. S’ha d’omplir un imprès que trobareu a 

secretaria. 

 

Projectes d’escola: Transversals i d’àmbit lingüístic 

Són nombrosos els projectes que l’escola porta desenvolupant ja fa anys. 

D’altres són més recents. A la pàgina web del centre, els trobareu concretats i 

especificats. Us animem a visitar-la! 

A nivell transversal, tenim com a novetat el projecte “Banyoles ets tu” i d’àmbit 

lingüístic , un nou projecte d’innovació pedagògica anomenat GEP. 

 

“Banyoles ets tu” 

Aquest programa vol desenvolupar actituds transformadores, actives i 

compromeses amb la ciutat i  fomentar el treball en xarxa entre la comunitat 

educativa i el teixit associatiu. Hi participarà l’alumnat de 5è. 

. 
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Llengua Anglesa 

Els alumnes de l’escola, a més de la llengua catalana i 

castellana, aprofundeixen en l’aprenentatge d’una llengua 

estrangera, l’anglès.  

Aquest curs els alumnes des de P3 ja comencen a rebre 

formació en llengua anglesa a partir de jocs, música, contes. També als cursos 

d’infantil,  un dels tallers  s’imparteix en llengua anglesa. Es pretén que la 

llengua estrangera es percebi com un element viu i útil , mitjançant una 

metodologia activa i participativa basada en la comunicació oral.  

Per reforçar i potenciar encara més l’aprenentatge de les llengües estrangeres, 

enguany s’ha fet  extensiu a més cursos de primària l’ auxiliar de conversa amb 

persones natives. Aquesta activitat és subvencionada per l’AMPA. 

Així mateix, aquest curs l’escola ha entrat a formar part d’un nou programa 

d’innovació pedagògica anomenat GEP (Generació Plurilingüe) . Aquest 

projecte consisteix a incorporar la llengua anglesa com a llengua vehicular en 

alguna matèria. En el nostre cas ho farem amb continguts i temes de  l’àrea de 

medi natural.  

 

Canals de Comunicació 

 Les circulars informatives a les famílies comuniquen aspectes de 

funcionament del curs i de l’escola. Són convocatòries, notificacions de 

sortides i/o activitats, informacions d’interès general. Aquests comunicats 

us arriben mitjançant els vostres fills/es. En el cas de famílies que tinguin 

matriculat en el centre més d’un fill/a, es repartiran les circulars al fill/a més 

gran. 

 Bynapp: L’any passat vam inaugurar aquesta eina de comunicació. 

Aquesta aplicació de mòbil permet rebre algunes informacions al moment. 

La nostra intenció és donar-li més cabuda en el nostre dia a dia.  

 Correu electrònic: Us farem arribar algunes informacions que ens arriben 

per aquest mitjà i que se’ns demana la seva difusió, generalment seran 

activitats que es fan a la nostra ciutat. 
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 Plafons d’anuncis. Trobareu diferents tipus d’informacions a les entrades 

de les portes d’accés al centre. 

 A la web de l’escola trobareu enllaçats els blocs de l’escola, el d’educació 

infantil , el de primària i el de l’AMPA. Podreu consultar informacions, 

activitats, sortides programades dels diferents cursos, visionar fotos...  

 A Consergeria trobareu a disposició de qui vulgui, fulletons i tríptics 

d’activitats de diverses entitats. 

 

Relació família-escola 

 La col·laboració família-escola és imprescindible per orientar l’alumne/a en el 

seu procés d’aprenentatge i de desenvolupament personal. 

Les mares i els pares o els/les representants legals dels/ de les alumnes sereu 

sempre ben rebuts/des i atesos/es a la nostra escola, prèvia concertació de la 

visita. 

És molt necessari també que respecteu els horaris de secretaria per poder 

oferir-vos una bona atenció. 

 

1.9 NORMATIVA 

 

Salut 

 És convenient que l’alumne/a esmorzi bé a casa abans de venir a l’escola. 

L’esmorzar per a l’hora d’esbarjo ha de ser saludable: entrepà, fruita... i us 

demanem que no es portin sucs ni brioxeria industrial així com tampoc 

actimels, iogurts... 

 Per a portar l’esmorzar, aconsellem l’ús de la carmanyola. 

 A classe evitarem portar llaminadures, xiclets... 

 Seguint el Pla de consum de fruita a l’escola, l’alumnat haurà de portar 

fruita per esmorzar els dijous. 

 Per celebrar els aniversaris a l’escola no es poden portar pastissos ni 

coques. Si es vol, es pot portar algun detall per a l’aula. 

 Si algun nen/a és al·lèrgic/a o té algun problema de salut és molt important 

comunicar-ho al/la tutor/a i portar el corresponent justificant mèdic. 
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 En cas de tenir febre o alguna malaltia infecciosa (conjuntivitis, varicel·la...) 

l’alumne/a no podrà assistir a l’escola fins que es recuperi. En estat febril, 

cal esperar 24h després de la desaparició d’aquesta per reincorporar-se al 

centre. 

 En cas d’existència de polls caldrà que es faci el tractament necessari i es 

comuniqui a l’escola per tal que es prenguin les mesures preventives i 

correctives adequades. 

 En cas d’indisposició o d’accident l’escola informarà i/o avisarà la família 

quan sigui necessari i actuarà de la següent manera: 

o Si el que ha passat sembla de poca importància, es posarà remei a 

l’escola mateix. 

o Quan la lesió no es pot curar a l’escola, s’avisarà la família. 

o Quan la lesió sembli molt greu es trucarà al 112. 

 Segons la Normativa del Departament d’Ensenyament, per administrar 

medicaments a l’alumnat, dins l’horari lectiu, cal que el pare, mare o tutor/a 

legal, porti una recepta 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, també cal adjuntar una autorització de la família. Aquesta la 

trobareu penjada a la pàgina web o  la podeu demanar a la vostra tutora. 

 

Xandall 

 És obligatori l’ús del xandall de l’escola a totes les sortides i activitats 

esportives. 

 El podeu comprar a la Merceria Marisa carrer Canat, 1 (Plaça de les 

Rodes). 

 Les famílies que gaudiu del préstec de xandalls, us informem que la petita 

quantitat de diners que aboneu serveix per a les tasques de manteniment 

d’aquests. Recordeu rentar-los amb aigua freda. 

 Us agraïm l’aportació que fan algunes famílies donant els xandalls de 

l’escola que els seus fills/es no poden aprofitar perquè els han quedat 

petits. 
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Sortides i activitats complementàries 

 Durant el curs escolar els diferents nivells educatius programen tot un 

seguit d’activitats i sortides que complementen l’activitat educativa. 

Aquestes activitats tenen un caràcter pedagògic i d’ampliació o d’aplicació 

dels continguts que es treballen a l’aula. Per tant , és molt important 

l’assistència. 

 L’Escola també té programades unes colònies per a l’alumnat de final de 

cicle (P5, 2n i 4t, 6è). 

Colònies P5, 2n i 4t: 9,10 i 11 de maig a Mas Batllori 

Colònies 6è: 14, 15 i 16 de maig al Delta de l’Ebre. 

 Les sortides han d’estar pagades per avançat. No es pot fer el pagament el 

mateix dia de l’activitat.  En cas de no assistir-hi per motius d’absència 

justificada, l’escola va aprovar les següents actuacions: 

 Si són activitats de teatre i de música es retorna l’import total, ja 

que l’entrada no es cobra. 

 Sortides i excursions: es retorna a la família l’import de l’activitat, 

no la del desplaçament amb autocar. 

 Es procurarà fer les excursions dins l’horari escolar, però si està previst 

arribar més tard de les 16:30 ja s’informarà a les circulars corresponents. 

En aquests casos, els alumnes usuaris del transport hauran de ser recollits 

pels seus familiars. 

 

Modificació de dades de l’alumnat 

 

És molt important que comuniqueu qualsevol canvi de domicili, situació familiar, 

telèfon,etc. a la secretaria del centre, per tal de mantenir actualitzat l’arxiu de 

dades de l’alumnat. 

És necessari disposar dels telèfons actualitzats de les famílies per casos 

d’urgència! 
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Estris personals 

És important marcar amb el nom i cognoms de l’alumne/a totes les peces de 

roba i altres estris que es puguin perdre o intercanviar involuntàriament 

(jaquetes, xandalls, carmanyoles, sarronets...) a fi i efecte de no perdre’s.  

En cas de pèrdua poseu-vos en contacte amb consergeria. A final de curs totes 

les peces que no s’han recollit seran portades a Càritas. 

 

Entrades  

Enguany els nens i nenes no fan files, entren a l’escola 

caminant i sense córrer.  

L’accés a l’escola per l’alumnat està distribuït per diferents 

espais: 

 Els alumnes de P3 ho fan pel portalet del seu pati. 

 Els alumnes de P4 i P5 per les escales situades entremig dels dos edificis. 

 Els de 1r i 2n per les escales exteriors de l’aulari. 

 Els de 3r,4t, 5è i 6è per l’entrada principal 

IMPORTANT!: els pares i mares no poden interrompre aquests accessos. 

 Cal arribar a l’escola puntualment 

 En cas que un alumne no pugui venir a l’escola, s’haurà de comunicar 

telefònicament avisant a la secretaria del centre o fer arribar l’avís a la 

secretaria del centre abans de les 9:00h.  A partir d’aquí es passarà la 

informació al tutor/a respectiu/iva.  

Important! 

La família ha de justificar totes les faltes d’assistència de l’alumne/a. 

Per normativa cal presentar una justificació per escrit de qualsevol absència. 

Per tant,  caldrà que quan l’alumne es reincorpori presenti una nota a 

l’agenda o bé presenti el model omplert que trobarà a la pàgina web del 

centre. 

Si falta algun alumne amb absència no justificada, des de Secretaria es 

truca a les famílies. 
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Es considera Absència Justificada: 

 Per motius de salut. 

 Assistència a consulta mèdica.  

 Per participar en alguna activitat extraescolar (exemple:activitat esportiva 

federada, estudis musicals reconeguts..) En aquest cas caldrà presentar un 

justificant del responsable de l’activitat abans d’assistir-hi. 

 

Es considera Absència No Justificada (tot i que la família ho comuniqui):  

 Per assistir a actes com ara concerts, espectacles esportius.. 

 Per celebracions, sortides, i/o viatges familiars. 

 Qualsevol absència no justificada per la família. 

 

Sortides 

 Les portes d’accés a l’escola s’obriran 5 minuts abans de l’inici de les 

classes.. 

 L’alumnat de P3 s’acompanyarà i es recollirà a les seves classes per 

l’accés al pati de P3. 

 Els alumnes de P4, P5, 1r i 2n sortiran en fileres amb el mestre/a tutor/a o 

especialista.  

 La recollida de l’alumnat també s’ha de fer amb puntualitat. 

 Segons la Normativa del Departament d’Ensenyament quan es produeixi 

un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat, un cop 

acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família i/o els 

tutors/es legals de l’alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de 

comunicació amb la família o amb els tutors/es legals, i transcorregut un  

marge de temps prudencial, es comunicarà telefònicament la situació a la 

policia local de Banyoles i s’acordarà la fórmula per lliurar-lo a la seva 

família. 

 L’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial han de sortir de l’escola 

acompanyats d’un adult. En el cas que un germà de cicle mitjà o cicle 

superior sigui l’encarregat de recollir-lo caldrà omplir una autorització. 

Aquesta la podeu omplir a la secretaria del centre. 
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 Us recordem que no es permet l’entrada de gossos i altres animals de 

companyia en tot el recinte escolar. 

 

2) INFORMACIONS DEL MENJADOR 

 

2.1. MENJADOR 

 

A partir d’aquest curs el servei de menjador serà gestionat per l’empresa 

l’empresa Arcasa – Fundació Pere Tarrés.                                                 

 

Preus dels menús: 

 

Fix 

S’entén per alumne fix el que es queda de quatre a cinc dies a la setmana. 

Els dies seran sempre els mateixos. 

Preu fix: 6,00 €/dia 

 

Fix discontinu 

S’entén per alumne fix discontinu el que es queda d’un a tres dies a la setmana. 

Els dies seran sempre els mateixos. 

Preu fix discontinu: 6,20 €/dia 

 

* Si un fix o fix discontinu es queda algun dia més dels que té contractats, se li 

passarà pel banc com de costum. 

 

Esporàdic 

S’entén per alumne esporàdic el que es queda de tant en tant, sense ser dies 

establerts, o de manera aleatòria durant el curs. 

Preu esporàdic: 6,20 €/dia 

 

Important: Caldrà informar a la tutora a les 9 del matí el mateix dia amb una 

nota de la utilització del servei de menjador. 
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Forma de pagament: 

S’estableix com a forma de pagament única la domiciliació bancària. 

Per tal de poder utilitzar el servei cal omplir el formulari d’inscripció, el full SEPA 

i donar-se d’alta a la intranet de l’empresa. 

Tota la documentació s’ha d’entregar a la coordinadora de menjador en horari 

d’atenció a les famílies. 

 

Coordinadora de Menjador: GEMMA MARTÍ 

De dilluns a dijous de 9 a 9.30 del matí 

Dimecres a les 16.30 de la tarda 

Telèfon de contacte: 699 71 62 40 

  

Beques: 

Als alumnes becats se’ls donaran tants menús com correspongui, segons 

l’import de la beca. 

 

Faltes d’assistència 

Si un alumne no utilitza el servei de menjador per malaltia o per altres causes, 

cal avisar el mateix dia a les 9 del matí. 

 

Dietes especials 

 L’empresa es farà càrrec dels menús de dieta/règim per a aquells nens/es 

que ho sol·licitin per escrit a les 9 del matí. 

 Els alumnes que requereixin una dieta especial durant tot el curs, per 

al·lèrgies o altres motius, hauran de portar un informe mèdic que ho 

justifiqui. 

 

Altres qüestions 

 Els nens/es que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, 

hauran de dur un informe del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, 

la quantitat que ha de prendre i l’hora.  
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També s’haurà d’adjuntar l’autorització dels pares o tutors que autoritzin 

(per escrit) l’administració del medicament. Cal lliurar l’informe del metge i 

l’autorització dels pares a la tutora, que la farà arribar a la coordinadora de 

menjador. 

 

Pel bon funcionament del servei del menjador es fan dos torns, seguint aquests 

horaris: 

 Nens i nenes de P3, P4, P5, 1er i 2on dinaran a les 12.30 h 

És per aquest motiu que demanem que els alumnes d’Educació Infantil 

portin poc esmorzar a l’hora del pati. 

 Nens i nenes de 3er, 4rt, 5è i 6è dinaran a les 13.30 h 

 

L’empresa es reserva el dret de modificar els torns dels alumnes de 1r a 6è, si 

fos necessari, per la correcta organització i bon funcionament del servei de 

menjador. Aquesta situació també es pot donar quan l’organització de les 

activitats extraescolars així ho requereixi. 

L’escola disposa d’un espai per tal que els nens i nenes de P3 que tinguin l’hàbit 

de fer la migdiada, puguin fer-la després de dinar. 

La planificació dels menús de cada mes estaran penjats a les entrades de 

l’escola i a la web de l’Ampa. Els alumnes que es queden fixos al menjador, a 

principi de cada mes, se’ls donarà un full amb els menús de tots els dies. 

Referent al comportament: Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran 

regulades per les Normes d’Organització i Funcionament de l’escola, en el marc 

del Decret de drets i deures de l’alumne. Els alumnes que no respectin les 

normes de menjador, se’ls deixarà uns dies sense poder beneficiar–se d’aquest 

servei. 
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3) INFORMACIONS DE L’AMPA 

3.1  EXTRAESCOLARS 

 

CURS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Tots 
Acollida 

 Matinal 

Acollida 

 Matinal 

Acollida  

Matinal 

Acollida  

Matinal 

Acollida  

Matinal 

P3 Multiesport Cant coral Multiesport   

P4 Multiesport Cant Coral Multiesport Teatre  

P5 Multiesport Cant Coral Multiesport  Teatre 

1r Teatre Multiesport Anglès Multiesport  

2n Teatre Multiesport Anglès Multiesport  

3r Pintura creativa 
Multiesport 

Teatre 
Anglès Multiesport  

4t Pintura creativa Teatre 
Anglès 

Multiesports 
  

5è Mecanografia Teatre 

Anglès 

Multiesport 

Mecanografia 

Pintura creativa  

6è  Comp. Digitals 
Anglès 

Multiesport 

Comp. Digitals 

Pintura creativa 
 

Acollida Matinal: de 7:45 a 9:00 

Altres Activitats de 12:30 a 13:30 

 

 

 

 

A
C

T
IV

IT
A

T
S

 

T
A

R
D

A
1

6
:3

0
 

a
 1

7
:3

0
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

Judo 

(de 1r a 6è) 

 Espai de 

Jocs 

(de 1r a 6è) 
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ACTIVITATS PREUS 

Acollida matinal 26 € /mes i esporàdics 3 € /dia 

Competències Digitals 26 €/mes + 7 € quota inicial 

Anglès 21 €/mes + 9 € quota inicial 

Teatre 21 €/mes 

Mecanografia 26 €/mes + 7 € quota inicial 

Pintura Creativa 22 €/mes + 8 € quota inicial 

Multiesport  Consultar web Consell Esportiu 

Cant Coral 18 €/mes 

Judo 25 €/mes + 10 € quota inicial 

Espai de Joc 14 €/mes 

 

 

Els grups de mecanografia, competència digital i el teatre de 3r es 

realitzen en dues franges horàries, de 12.30h a 13:30h  per als alumnes 

que dinen a casa i de  13:50h a 14:50h per als  alumnes que es queden 

a menjador. 

   

 Només es poden inscriure a les activitats i a l’acollida els socis de l’AMPA 
(cal pagar la quota anual). 

 Les activitats es faran si hi ha un número mínim d’inscrits.  

 L’activitat de  Multiesport s’ha de pagar directament al Consell Esportiu del 
Pla de l’Estany . L’Escola Municipal de Música girarà directament els 
rebuts als alumnes que participin a l’activitat de cant coral. 

 Els imports de les altres activitats es cobraran mensualment per banc. 

 Totes les activitats començaran a l’octubre exceptuant l’Acollida Matinal 
que ja va  entrar en funcionament el dimarts 12 de setembre. 
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3.2.- INFORMACIÓ AMPA 

 
 

REPRESENTANTS PER CURS DE L’ASSOCIACIÓ 
DE PARES I MARES DE L’ESCOLA CAN PUIG 

 
 
                    

JUNTA DE L’AMPA CURS 2017-2018 
 
 
 

Presidenta  Núria Bosch 

Vicepresident Roc Teis 

Secretària:  Gemma Soler 

Tresorer:  Dolors Roca 

 

Vocals:  

Geni Hereu, Susana Pastor, Marc Riera, Margarita Giménez, Cristina 

Puigdevall, Rosa Crous, Eva Güel, Anna Sararols , Marta Solà, Jordi 

Massanas, Eloi Comas, Carles Frigolé, Clara Martinell, Lídia 

Fernández, Maran Gri, Imma Trias, Jaume Serramitjana, Tomàs 

Bustins, Quim Ferrés, Mar Hereu, Xavi Ricol.   

                 
  

Com sempre, l'objectiu de l'AMPA és el de participar a l'escola, col·laborant amb 

l'equip docent i organitzant diferents activitats que tindran lloc durant el curs i de 

les quals rebreu la deguda informació. Us animem a participar a tots els actes i 

també a la seva organització. 

Recordeu que ens podeu fer arribar qualsevol suggeriment a través dels 

representants de l'AMPA del vostre curs, de la bústia general que hi ha a 

l'escola o enviant un missatge a amipacanpuig@gmail.com  
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4) ALTRES INFORMACIONS 

4.1 CALENDARI CURS 2017-2018  
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4.2.  INFORMACIONS D’INTERÈS 

 

 

 

Adreça:           C/Salvador Espriu, 19 
 

  

 

Telèfon:                                 972.57.44.65 

  

 

Mòbil:                                           652.07.51.83 
 

  

 

e-mail:                                 b7005182@xtec.cat 
 

  

 

Web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-canpuig/ 
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La seva educació és a les nostres mans. Dediquem-nos a 
escoltar, a ajudar, a estar al seu costat davant les 
dificultats. Fem-nos còmplices, perquè el dia de demà, ells 
es puguin veure reflectits en els adults que els van 
transmetre uns bons coneixements, uns valors, uns 
sentiments… 

Només treballant plegats, família i escola ho aconseguirem. 
Unim-nos! 

 


