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Benvolgudes nenes i nens, pares, mares i famílies:
Després d’unes vacances d’estiu, que esperem hagueu gaudit
molt, tornem a l’escola amb moltes ganes i il·lusions!

A continuació us recordem una sèrie d’informacions que són
molt útils pel bon funcionament de l’escola.

QUADRE PEDAGÒGIC
EDUCACIÓ INFANTIL
E.I. 3 anys : Conxita Feliu
E.I. 4 anys : Marta Gonzalez
E.I. 5 anys : Desirée Solana Dotor
Mestre de suport: Mª Carmen Villanueva

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Cicle Inicial 1r : Maria Peiró

2n : Carme Moreno
Cicle Mitjà 3r : Olga Ribera

4t :  Sònia Pérez
Cicle Superior 5è A: Maite Cuesta

5è B: Jesús Chivite
6è: Maribel Garcia

Mestra de suport: Carmen Alonso

ESPECIALISTES
Llengua Estrangera Anglès: Mila Gómez i Maite Cuesta
Educació Especial: Pepi Sánchez
Educació Musical:  Cristina Mateos
Educació Física: Antulio Pérez
VETLLADORA: Griselda Carbonell i Gemma Pou

EQUIP DIRECTIU
Director: Antulio Pérez
Cap d´Estudis: Mila Gómez
Secretaria: Carmen Alonso

ADMINISTRACIÓ: Juan Moreno
CONSERGERIA: Mercè Rodríguez

Curs 2016-17
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CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE*
*Aquest curs hi haurà eleccions al consell i es modificarà
Equip Directiu.
Antulio Pérez
Mila Gómez
Carmen Alonso

Representants del Professorat:
Marta González

Carme Villanueva

Pepi Sánchez

Conxita Feliu

Sonia Pérez
Mila Gómez

Representants de pares:
Cristina Propios (6è)

Tina Puerta (4t i 6è)

Ana López (5èA i 3r)

Diana Romero (6è i 3r)
Gema Blasco  (3r)

Representant AFA:
Montserrat Petit (5èA)

CALENDARI ESCOLAR (el podeu consultar al web de l’escola)
Inici de les classes: 12 de setembre (comença, també, el servei
d’acollida i de menjador)

Vacances de Nadal: Del 23 de desembre de 2016, al 7 de ge-
ner de 2017 (ambdós inclosos) El 22 de desembre  de 9 a 13h.

Vacances de Setmana Santa: del 10 al 17 d’abril de 2017
(ambdós inclosos)

Darrer dia de curs: 21 de juny de 2017
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Dies festius - any 2.016
Dimecres, 12 d’octubre (festiu)
Dilluns, 31 d’octubre (lliure disposició)
Dimarts, 1 de novembre (festiu)
Dimarts, 6 de desembre (festiu)
Dijous, 8 de desembre (festiu)
Divendres, 9 de desembre (lliure disposició)
Dies festius - any 2.017
Dilluns , 27 de febrer ( lliure disposició)
Dilluns, 1 de maig (festiu)
Dimarts, 2 de maig (lliure disposició)
Dilluns, 5 de juny (festiu)

HORARI DELS PRIMERS DIES DE CLASSE
Les classes començaran dilluns 12 de setembre.
El grup de P3 farà l’entrada esglaonada durant la primera set-
mana, en horari de 9 a 12:30. Els tres primers dies en dos
torns.
Per a la resta de grups, l’horari serà de 9 a 12:30h i de 15 a
16:30h.
Hi haurà servei d’acollida i de menjador per a tots els alumnes
que ho necessitin. Pels alumnes de P3 aquests serveis comen-
çaran a partir de la segona setmana.

Curs 2016-17



Escola Sant Josep - El Pi

6

ORGANITZACIÓ HORÀRIA

Els alumnes d'Educació Infantil, les classes a la franja de matí
seran de 45 minuts. En canvi per primària, les classes seran
d’una hora.
L’escola farà dos torns de pati:
1r torn de pati:Educació Infantil 10’30 a 11 h  1r (1r Trimestre)
2n torn de pati: Primària 11 a 11’30 h
A les tardes les sessions de tots els cursos seran de 45 minuts.

HORARI ESCOLAR
Les classes comencen a les 9:00h fins les 12:30 pel matí. Es
reprenen a les 15:00h i acaben a les 16:30h de la tarda.
Els i les alumnes de 6è, entraran a les 8:30 de dilluns a dijous
per fer les hores SEP que el Departament marca fer fora de
l’horari lectiu. L’organització dels dies els definirà la tutoria.

Quan s’obrin les portes, a les 8:58, els/les alumnes han d’en-
trar sense córrer, en aquest punt les famílies heu d’acompa-
nyar als alumnes d’infantil i primer de primària, que faran fila a
la columna corresponent davant del porxo.
La resta d’alumnes,  entraran sols, de forma progressiva, di-
rectament a les aules on els esperaran els mestres.

Els dies de pluja, cap alumne farà fila al porxo, tots entraran
directament a l’aula.

És important que els pares no acompanyin els seus fills i i les
seves filles a classe a les hores d’entrada.

L’horari d’atenció al públic de l’Equip Directiu és el següent:
Director: dilluns 9 a 10h i dimecres 9 a 10h.
Cap d´Estudis: divendres 9 a 10 h i dijous de 15 a 15:45h
Secretaria: dilluns 9 a 10h i dijous de 9:00 a 10:00h.
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NORMES DE L’ESCOLA

Puntualitat
Retards a l’entrada a les 9:00
Aquells alumnes que arribin tard, entraran a classe però els
pares hauran de justificar i signar el document de control d’as-
sistència i retards al centre.

En cas que aquest fet es repeteixi sovint i sense justificar, el
pare o la mare  seran citats per la direcció i es notificarà a la
inspecció educativa.

Penseu que és molt important que els/les alumnes arribin pun-
tuals ja que sinó s’interfereix en la dinàmica de la classe. La
teva puntualitat beneficia els teus companys.

Faltes d’ assistència
Les absències s’han de justificar lliurant a la tutoria una nota
signada pel pare o la mare. A partir de tercer de Primària la
presentaran a l’agenda escolar.

Higiene i salut
Si un alumne es posa malalt s’avisarà a la família perquè el
vinguin a recollir.
Si es produeix un accident que necessita assistència mèdica
es trucarà a la família. En cas de no localitzar-la, es portarà el
nen o nena al servei d’urgències del CUAP (Centre del carrer
Cobalt, 135, tocant a la Rambla Marina) No s’han de portar els
nens/es a l’escola, per risc de contagi, en els següents casos :

Febre (temperatura superior a 37 graus)
Diarrea
Infeccions o nafres disseminades a la boca
Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si es porta
un informe del pediatra confirmant que no és contagiós)
Conjuntivitis (lleganyes amb pus groc)
Cucs intestinals
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 Polls (Hi ha infants que en tenen sovint i n’hi ha qui no en
tenen mai. Només depèn del tipus de cabell. Per això és im-
portant que reviseu el cap dels vostres fills i, si en tenen, pren-
gueu les mesures oportunes)

Quan un infant hagi de prendre una medicació, en temps esco-
lar, la família ha de lliurar una autorització* signada a la tuto-
ria , on s’especifiqui  horari i dosi del medicament. (No oblideu
posar el nom del vostre fill o filla a la capsa).

Lliurament de l’alumnat
Les famílies que vénen a recollir el seu fill o filla hauran d’arri-
bar puntuals i anar a les respectives columnes d’entrada i sor-
tida.

En cas que la persona que vingui a recollir el nen o la nena no
sigui el pare o la mare (germans, cangur, veïna, avis, etc.) se-
rà necessari que la família ho comuniqui a la tutora i signi una
autorització* prèvia. En cas contrari no se’ls deixarà sortir.

L’alumnat de P-3 sortirà 5 minuts abans a la tarda, per tal de
lliurar els nens i les nenes a les famílies amb ordre i tran-
quil·litat.

Els alumnes dels Cicles Mitjà i Superior de Primària que mar-
xen sols a casa, han de portar signat, pel seu pare o mare, el
full d’autorització* que facilitarà l’escola.

En cas de retard per recollir un alumne, us preguem truqueu a
l’escola per avisar.  Si aquest  fet es repeteix sovint, el tutor
citarà als pares .

Si la situació persisteix, seran la cap d’estudis i el tutor o tuto-
ra qui informaran als pares de les mesures adients.

*Totes aquestes autoritzacions les podeu trobar a la secretaria digital de la
web de l’escola
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ACTIVITATS DE L’ESCOLA
Natació
Lloc : Piscines Municipals de L’Hospitalet C/ Rosalía de Castro, 39
Dies i hores:
P3 - A partir del gener - Divendres (10:15 – 11:00)
P4  Divendres (10:15 – 11:00)
P5  Divendres(10:15 – 11:00) A partir de gener de 9:30-10:15
1r. i 2n. Dimarts (9:30 – 10:15)
3r. i 4t. Dijous (10:15 – 11:00) només el 1r trimestre
Primera sessió: A partir del 4 d’octubre
jornada de portes obertes us informarem el 2n trimestre.
Equip necessari :
- Motxilla o bossa d’esport
- Gorro de bany
- Banyador
- Barnús
- xancletes
- Pinta o raspall

Educació Física
Equip necessari
Roba còmoda (samarreta, pantalons curts i/o xandall).
Sabatilles esportives (qui encara no sàpiga cordar-se-les
que les porti amb tancament de velcro).
Els alumnes han de portar tovallola i samarreta de recanvi.
Horaris
1r Dilluns  i dijous tarda.
2n Dilluns matí i divendres tarda.
3r Dimarts matí i dimecres tarda.
4t Dimarts tarda i divendres matí .
5è A Dilluns tarda i divendres matí.
5è B Dilluns matí i dimecres tarda
6è Dimarts tarda i divendres matí.

Recordeu que tota la roba dels vostres fills i filles, així com la
tovallola, xancletes,etc. ha d’ anar marcada amb nom i
cognom.

Curs 2015-16
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Psicomotricitat
P3 dijous matí
P4             dimecres matí
P5 dimarts matí

Equip necessari :
Roba còmoda i sabates que es puguin treure i posar amb
facilitat.
Mitjons antilliscants marcats amb nom i cognom.

Llengua Anglesa
A partir de P4, potenciant l’expressió i la comprensió oral.

Servei de préstec de biblioteca
Els llibres i documents de la biblioteca poden endur-se a casa
durant uns dies. Cada alumne pot agafar en préstec dos llibres
durant dues setmanes. L’horari de préstec és el divendres a
les 16:30 de la tarda, en acabar les classes. El servei comença
el dia 7 d’octubre i acaba el 2 de juny.

Berenars en família
Famílies i escola tenim uns espais al llarg del curs per compar-
tir experiències, participar junts en xerrades, tallers, i altres
temes d’interès proposats per la comunitat educativa a la pri-
mera sessió, que es farà al novembre, i al llarg del curs.

L’horari habitual serà de 16:30 a 18:00 de la tarda, hi haurà
servei d’acollida pels fills i filles dels assistents i us comunica-
rem la data de la primera sessió i posteriors, així com els te-
mes a tractar, a través de les mares i pares delegades.

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA
Es faran reunions individuals i grupals amb les famílies.
No oblideu que pel bon funcionament del centre és molt im-
portant la puntualitat, l’assistència i que els vostres fills i filles
disposin del material escolar adient.
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És important consultar l’agenda escolar, us ajudarà a saber si
els vostres fills i filles van fent els deures i serà una eina útil
de comunicació entre els mestres i vosaltres.

S’entregarà un informe d’avaluació al final de cada trimestre.
S’haurà de retornar la confirmació de rebuda signada.

Us recordem que l’horari de visita de mares i pares serà els
dimarts de 12:30h a 13:30h. Es prega respectar-lo per evitar
fer visites als mestres a les entrades i sortides.

És interessant que concerteu les visites amb els mestres .
D’aquesta manera es poden planificar millor les entrevistes i
tenir accés a tot tipus d’informació de forma ràpida.

Reunions d’inici del nou curs
Durant les primeres setmanes del curs es convoca a una reu-
nió a totes les famílies. El tutor o tutora informa de la progra-
mació i planificació de les activitats de la seva classe i del seu
Cicle.

Nivell Data Hora
P3 dimarts 27 de setembre 16,45 h.
P4 dimarts 27 de setembre 16,45 h.
P5 dimarts 27 de setembre 16,45 h.
1r dimecres, 5 d’octubre 16,45 h.
2n dimecres, 5 d’octubre 16,45 h.
3r dimarts 4 d’octubre 16,45 h.
4tA dimarts 4 d’octubre 16,45 h.
5è A dilluns, 3 d’octubre 16,45 h.
5è B dilluns, 3 d’octubre 16,45 h.
6è dilluns, 3 d’octubre 16,45 h.

Totes les reunions disposaran de servei d’acollida excepte les
de Cicle Superior (5è i 6è)

Curs 2016-17
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QUOTES
La quota mensual, consisteix en unificar totes les despeses de
les activitats complementàries (sortides, colònies, piscines,
transport, etc.) i el material (agendes, fulls, material de plàsti-
ca, etc.), de setembre a juny i repartir-la entre tants alumnes
com hi ha a l’escola. El total resultant, es dividirà en els 10
mesos del curs escolar.

Per aquest any 2016 la quota mensual serà de: 38,00€
Els dies de facturació seran del 5 al 8 de cada mes.
Pel 2017 la quota serà la que aprovi el consell escolar durant el
primer trimestre

Al juliol es factura la quota de  socialització de llibres.
Per als alumnes nous : 90 €
Per a la resta d’alumnes: 80€

És imprescindible ser soci de l’AMPA per poder participar a la
socialització de llibres.

SERVEIS DE L’ESCOLA

Menjador
L’horari del menjador està comprès entre les 12:30 i les 15.00
hores.
Els alumnes d’Educació Infantil han de portar: cada dilluns una
bossa amb una bata amb gomes en comptes de botons i un
pinta, tot marcat amb el nom (Bossa, bata i pinta).
Els nens i nenes de p3 disposen d’un espai per fer la migdiada
i han de portar un llençol impermeable, una manteta (quan
arriba el fred).

Els alumnes de primària no han de dur res.

Recordeu: tota la roba marcada amb nom i cognom.
El servei de menjador està atès per monitores
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Coordinador: Isabel Ondoño
Monitors/es: Loli García, Maribel Muñoz, Loli de Toro,
Francina Sánchez, Mª José Martínez, Mª Àngels Moya.

L’escola disposa de cuina pròpia on s'elaboren tots
els menjars.
Cuinera: Teresa Castells
Ajudant de cuina: Carmen Osorio.

Cobraments i descomptes
Els preus dels àpats són:
6,20 € (Alumnes fixos)6.80€ (esporàdics)

A principi de curs l’empresa de menjador us farà arri-
bar un full d’inscripció del menjador, que s’ha d’om-
plir amb les dades de l’alumne i els pares, mares i/o
tutors legals, i caldrà lliurar-lo durant la primera set-
mana a la coordinadora.
Els rebuts de menjador es facturaran entre el 1 i al 5
de cada mes, a mes avançat.
Si un nen o nena ha de faltar al menjador, per malal-
tia o altra circumstància, s’ha de comunicar per telè-
fon o whatsapp a la coordinadora abans de les
10:00h. Cal avisar quan es reincorpori.

En cas de devolució del rebut s’enviarà una nota in-
formativa i es donarà un termini de 5 dies per a la
seva regularització.

Telèfon de contacte i whatsapp: 672146592
S’atendrà diàriament de 9:00 h. a 10:00 h. del matí  i
també mitjançant whatsapp.
En cas de necessitat podeu utilitzar el servei de men-
jador. Només cal avisar pel matí, al telèfon indicat
anteriorment, i abonar l’import en arribar a l’escola a
les 9:00 h. del matí. (A la sala de l’AMPA).

Email de contacte: JosepElPi@gmail.com

Curs 2015-16



Escola Sant Josep - El Pi

14

Lliurament dels alumnes
Els alumnes no poden sortir sols del menjador. En cas
de necessitat, els hauran de recollir els familiars, o
persones autoritzades, mitjançant la signatura d’un
document que facilitarà la coordinadora.

Dietes específiques:
Qui necessiti dieta, cal comunicar-ho a primera hora
a la coordinadora, mitjançant trucada o whatsapp. Si
cal dieta més de tres dies s’haurà de portar informe
mèdic.
Pels casos específics (celíacs, al·lèrgies, etc) és im-
prescindible aportar l’informe mèdic de Seguretat
Social i omplir la sol·licitud que heu de demanar a la
coordinadora.
Els esporàdics amb dietes específiques cal que l’om-
pliu a primera hora.

Cal aportar els informes pel primer dia

Servei d’acollida
Horari de l’acollida matinal (SAM): de 8:00 a 9:00
Horari de l’acollida de tarda (SAT): de 16:30 a 17:30.
Responsable del servei: Maribel Muñoz 689 386 680

L’ ASSOCIACIÓ DE FAMILIES D’ALUMNES (AFA)

Abans coneguda com AMPA, ara són AFA. L’Associa-
ció està oberta a tots els pares i mares que vulguin
participar i col·laborar en totes les activitats i festes
que es programen durant el curs.
Aquesta col·laboració és, d’una banda econòmica,
subvencionant part de les activitats que es fan, i d’al-
tra participativa, ja que s’ajuda al centre a realitzar
les propostes de cada curs.
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Les funcions de l’AFA són l’organització i col·laboració,
junt amb el claustre de professors, de les diverses activi-
tats complementàries i extraescolars del centre.
- Col·labora amb: La socialització de llibres, el servei de
menjador, festes d’escoles, etc.
- Gestiona: Les extraescolars, la revista, el casal d’estiu i
la festa de fi de curs.
- La quota de socis és de 22 € per família i es paga un cop
a l’any. Es cobra al mes de juliol, juntament amb la quota
de socialització dels llibres de text.

És imprescindible ser soci de l’AFA per poder participar a la
socialització de llibres i a les activitats extraescolars.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
- A la web de l’escola www.esjep.cat i a l’AFA trobareu el
full d’informació de la proposta d’activitats  extraescolars
per quest curs, que us podeu descarregar i emplenar per
fer la inscripció.
- Les inscripcions del curs 2016-2017 romandran obertes
des del dia 20 de setembre fins el 26  de setembre, de
16:45 a 17:15 hores.
De totes les activitats que s’ofereixen, es duran a terme
les que tinguin suficient demanda.
Les activitats començaran el 3 d’octubre
Per tal de donar-se d’alta o de baixa d’una activitat du-
rant el curs, serà necessari emplenar el
corresponent full d’alta o baixa i entregar-ho a l’AFA
abans del dia 25 de cada mes.
Les quotes es cobraran del dia 1 al 5 de cada mes.

COLLA DE DIABLES ESJEP
És un grup de pares, mares, nens, nenes i ex-alumnes,
d’animació i difusió de la cultura popular i del foc. Partici-
pen en les activitats importants i festes de l’escola, de la
ciutat i fan algunes sortides a festes a d’altres punts de
Catalunya.
El ritme, el foc i la diversió està garantida. Animeu-vos a
formar part de la colla!

Per posar-vos en contacte: collaesjep@gmail.com

Curs 2016-17
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CASA - ESCOLA.
LA UNIÓ FA LA FORÇA.

En l’educació dels nens i nenes un dels pa-
pers més importants el teniu els pares. Sa-
bem d’aquesta importància, i per aquest
motiu voldríem demanar-vos la vostra
col·laboració, en alguns aspectes que des-
prés tenen una gran repercussió a l’escola.

1. Converseu cada dia amb el vostre fill o filla i preocupeu-vos
sobre com li ha anat l’escola.
2. Parleu amb ell amb claredat i tranquil·litat. Així ell també ho
farà.
3. Reviseu junts l’agenda i que ell o ella la tornin a col·locar a la
motxilla. Contrasteu qualsevol dubte amb el tutor o tutora.
4. Acompanyeu-lo en la realització dels deures i l’estudi.

a. Estigueu atents al seu treball, reflexioneu conjuntament
sobre les errades que pugui cometre, feu-li preguntes
sobre els temes d’estudi...

b. No li feu els deures.
5. Poseu especial atenció a que realitzi el seu treball amb nete-
dat i bona lletra.
6. Feu-lo corregir qualsevol error i feliciteu-lo per les coses ben
fetes.
7. El nen o nena han d’anar a escola amb l’estoig complert: lla-
pis, goma, maquineta i bolígraf... Procureu que no porti objectes
que el puguin distreure.
8. Eduqueu-lo en l’organització de la motxilla el vespre anterior.

a. Els llibres i quaderns han d’estar organitzats i ben
col·locats dins la motxilla.

b. No hi ha d’haver restes de berenars, fulls arrugats...
9. A dormir s’hi ha d’anar d’hora. No més tard de les 10.
10.Al matí convé aixecar-se d’hora i fer tranquil·lament un es-
morzar ben complet: llet, cereals, fruita... Així tindrà prou energia
per a la concentració i l’estudi.


