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L’ESCOLA INFORMA 

curs escolar 2017-2018,     12 de setembre     nº :   1           

Benvolgudes famílies, 
 

Comencem un nou curs escolar i us volem fer arribar un seguit d’informacions, consells i 
recomanacions que esperem siguin del vostre interès. 

 Continuarem  amb  el SEP (Suport Escolar Personalitzat) a tots els cursos de Primària per als 
alumnes que ho necessitin. Seguirem fent un SEP destinat a alumnes amb altes capacitats a fi que 
assoleixin nous reptes. 

Tal com ja us vam informar el setembre del curs passat l’escola seguirà formant part del  projecte 
GEP (Grup experimental per al plurilingüisme) del Departament d’Ensenyament.. Això comporta 
implementar 1 hora més en llengua anglesa que es dedicarà al treball de temes de Medi natural i Social, 
com ja us vam explicar i us acabarem de comentar en les reunions d’inici de curs.. 

No ens cansem de dir-vos que la comunitat educativa som tots: escola, alumnes,  famílies i 
Ajuntament. Res no podem fer uns sense els altres i és per això que us demanem la vostra 
complicitat a fi de portar a bon port aquest curs ja començat. 

 
Composició del Claustre de Professors 
 
Educació Infantil   
P3A- Marta Villacampa / Judit 
Pacheco 

P4A- Bibiana Trapero / Anna 
Luzuriaga 

P5A- Núria Ventura / 
Elisabeth Masoliver 

P3B- Anna Casellas P4B – Laura Mosquero / Carmen 
Marfil 

P5B- Mònica Rodríguez 

P3C- Cèlia Baster / Meritxell Font P4C – Mª Carme Mir / Clàudia 
Clarà 

P5C – Aida Valentí 

Suport 1 EI- Helena Boix  
Suport 3 EI- Ester Casas (0,5) 

Suport 2 EI- Mariona Dalmau 
(Míriam Albarrán) 

TEI : Elisabet Vidal 

Educació Primària                                                                                         Especialistes 
1rA- Montserrat Eugenio 2nA- Montse Julià (Mª Àngels 

Armengou) 
Anglès: 

1rB- Mª Rosa Santiago 2nB- Mercè Huix Hermínia Cullell  
3rA- Montse Danés 2nC- Carme Anglada Pilar García / Mònica Arnau 
3rB- Núria Cros 5èA- Mercè Roura Narcís Xabadia 
4tA- Inés Serras 5èB- Sílvia Conde Mercè Roura 
4tB- Josep Lluís Felipe 5è C- Raquel Bat-llosera Música : 
4tC- Àngela Estolt 6èA- Pep Plana Carme Villodre / Adur Ugalde 
 6èB- Anna Soy Mònica Bonet  
 6èC. Mònica Bonet Raquel Bat-llosera 
Educació Especial: Educació Física : 
Eva López / Alex Arlandis     Raül Quintana 

Joan Noguera Director : Ramon Ministral Àngela Estolt 
Cap d’Estudis: Glòria Casas Religió: 
Secretari : Narcís Xabadia 

Audició i Llenguatge:  
Maria Poch 

Sònia Mulleras 
 
 

Obertura de portes 
Les portes del centre s’obriran 5 minuts abans de les 9 i 5 minuts abans de les 3. Es tancaran 10 
minuts després de l’acabament de les classes. Per raons de seguretat no es pot entrar abans 
d’aquesta hora al recinte escolar. 
Un cop acabada la jornada no és permesa l’estada al pati. Us demanem que no us hi quedeu a jugar. 
 
 



Menjador Escolar 
 
El servei de Menjador Escolar funcionarà des del 1r a l’últim dia de classe. 

Aquest servei és gestionat per l’AMPA amb la col·laboració de l’escola. Les empreses CAP-GIR i TOT OCI 
són les encarregades de la gestió diària del servei. El preu aprovat pel Consell Escolar és de  5,40 € diaris 
pels alumnes fixes. Els alumnes eventuals hauran de comprar 1 tiquet als monitors del servei d’acollida 
matinal. El preu de cada tiquet és de  6,10 €. 
Servei d’acollida 
L’AMPA organitza un servei d’acollida de 3/4 de 8 del matí a les 9 per a tots els alumnes d’E. Infantil i 
Primària que ho necessitin i de 2/4 de 5 a 5 de la tarda (si hi ha prou demanda). Aquest servei és 
gestionat per TOT-OCI. 

 
Entrades i sortides : 
 Us demanem que, si acompanyeu els nens o nenes, ho feu només fins la porta d’entrada i no us 
quedeu al pati si no és per comentar alguna cosa amb el professorat dels vostres infants. Cal que els 
recolliu a la porta de sortida.  

 
PAGAMENT DE SORTIDES 
Recordeu que el pagament de les sortides s’ha de fer per LA CAIXA . PODREU FER EL PAGAMENT 
DIRECTAMENT AL CAIXER AUTOMÀTIC, SEGUINT LES INSTRUCCIONS QUE US 
FACILITAREM, PER LÍNIA OBERTA O PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA. Trobareu el full de 
pagament a la plana web de l’escola. 
 

La classe d’ Educació Física 
 L’ús de l’equip d’Ed. Física és obligatori. Trobareu el xandall a  ESPORTS PAU. 
 Si un alumne/a no pot fer Ed. Física cal que presenti una certificació mèdica per quedar-ne exempt. 

 
Llibres socialitzats 

 Els llibres socialitzats són propietat de l’escola, que els cedeix als alumnes (abonant una petita quantitat). En 
acabar el curs escolar s’haurà de retornar el llibre en bon estat. Si no  és així la família haurà d’assumir el 
cost del llibre malmenat. Recordeu als vostres fills i filles que no hi poden escriure i que n’han de tenir cura. 
 
Normativa d’ordre intern 

 No es permet que els pares o altres persones accedeixin a les classes. Si us cal donar un encàrrec, 
feu-ho per mitjà del Sr Corserge o bé de la persona que sigui a la Secretaria en aquell moment. 

 L’ús de la bata és obligatori a E. Infantil. Trobareu bates a ESPORTS PAU. 
 
 A fi de facilitar el reconeixement de la roba i el material dels vostres fills i filles us demanem que ho 

marqueu amb el nom. A L’ESCOLA TENIM ROBA PERDUDA DEL CURS PASSAT I DEL CASAL. Us 
preguem que passeu a recollir-la.   A partir del 30 de setembre la roba no recollida es donarà a 
CÀRITAS. 

 
 L’assistència a l’escola és obligatòria i qualsevol falta s’ha de justificar per escrit. Així mateix per sortir de 

l’escola dins l’horari escolar, cal demanar-ho per escrit al tutor o tutora. També cal autorització per assistir 
a activitats extraescolars fora del centre en horari de migdia o perquè el monitoratge d’activitats 
extraescolars que es realitzin fora de l’escola, reculli els infants a 2/4 de 5. 

 Us recordem que  els vostres infants no poden repartir llaminadures, obsequis,... els dies dels seus 
aniversaris. També us demanem que no es reparteixin invitacions de festes d’aniversari dins el 
recinte escolar. 

 Recordeu que en cas d’haver d’administrar algun medicament en horari escolar, s’ha d’omplir 
una sol·licitud i acompanyar-la de la recepta del metge o de la metgessa. 

 Tots aquests permisos i autoritzacions els trobareu a la web de l’escola o bé a Secretaria. 
 Finalment us voldríem demanar que inculqueu als vostres fills el respecte a les persones i a les 

instal·lacions de l’escola i el poble. El civisme és la millor mostra d’una bona educació. 
 

Amb el desig d’un bon curs per a tots, rebeu una ben cordial salutació. 
 
El Claustre de Professors. 


