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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 : Maria Peiró 
E.I. 5 anys : Desirée Solana 
Coordinadora de Cicle: Marta Gonzalez 
  
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Cicle Inicial  1r : Laura Borreda 
           2n : Anna Jones  
Cicle Mitjà  3r : Antulio Pérez 
   4t : Olga Ribera 
Cicle Superior 5è: Xavi Costa 
                           6è: Jesús Chivite  
Mestra de suport: Carmen Alonso 
Coordinador d’Educació Primària: Jesús Chivite 
 
ESPECIALISTES 
Llengua Estrangera Anglès: Mila Gómez i Maite Cuesta  
Educació Especial: Pepi Sánchez  
Educació Musical:  Cristina Mateos 
Educació Física: Antulio Pérez 
VETLLADOR: Aziz Khodari 
 
EQUIP DIRECTIU 
Director: Mila Gómez 
Cap d´Estudis: Maite Cuesta 
Secretaria: Carmen Alonso 
 
 ADMINISTRACIÓ: Juan Moreno 
CONSERGERIA: Mercè Rodríguez  

 
El primer dia de curs a les 16:30, l’equip de mestres dedicaran 
una estona a la sortida de la tarda per tal de conèixer les famí-
lies dels nous grups i presentar-se mútuament.  
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CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 
 
Presidenta :  
Mila Gómez 
 
Secretària: 
Carmen Alonso 
 
Representants del Professorat: 

Marta González 

Jesús Chivite 

Conxita Feliu 

Desirée Solana 

Maite Cuesta  

 

Representants de famílies: 

Ruth Ontoso (6è i 3r) 

Tina Puerta (6è) 

Mayte Caparrós (3r) 

Rocio García (2n i P5) 

Ana Lopez (5è)  
 
Representant AFA: 
Gema Blasco (6è) 
 
El Consell Escolar és reuneix entre 4 i 6 cops l’any per consen-
suar i aprovar tota una sèrie de documents que fan possible la 
gestió, organització i el funcionament de l’escola (sortides, co-
lònies, gestió econòmica, serveis de menjador, extraescolars, 
acollida, casal d’estiu.  
 
Qualsevol dubte, aportació o informació al respecte, adreceu-
vos als representants de famílies o la representant AFA al Con-
sell Escolar. 
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 HORARI DELS PRIMERS DIES DE CLASSE 
Les classes començaran dimecres 12 de setembre. 
El grup de P3 farà l’entrada adaptada durant la primera setmana, 
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 des del primer dia. Pels alumnes de P3 aquests ser-
veis començaran a partir de la segona setmana. 
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ORGANITZACIÓ HORÀRIA 
 
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.  
 
El primer dia tots els tutors i tutores, esperaran a l’entrada al 
seu grup, a la columna del curs corresponent. 
 
Es fan 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   
 
Quan s’obrin les portes, minuts abans de les 9h, els/les alum-
nes han d’entrar ordenadament.  
 
Les famílies d’infantil podeu acompanyar els vostres fills i filles 
a la seva classe. L’entrada serà des de les 9:00 fins les 9:15, 
quan la classe ja haurà només amb nens i nenes i mestres. 
 
Els alumnes de primària, de 1r a 6è entraran sols directament a 
les aules on els esperaran els mestres. 
  
És important que els familiars de primària 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: 
Directora: dilluns 9 a 10h i dimecres 9 a 10h. 
Cap d´Estudis: dijous 9 a 10 h i dimarts 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  
L’agenda ha de ser l’eina per comunicar i justificar els possi-
bles retards.  
  
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 a través de l’agenda.  

 
Higiene i salut 
Si un alumne es posa malalt s’avisarà a la família perquè el 
vinguin a recollir. 
En cas de necessitar assistència mèdica lleu, l’escola contacta-
rà amb la família. En cas que no sigui possible, el centre segui-
rà les indicacions de l’assistència mèdica corresponent. 
Si es necessités assistència mèdica greu, el centre trucarà al 
telèfon d’emergències (112) i informarà a la família. 
 
 Segons el Protocol de Salut del Departament d’Ensenyament, 
pel benestar de la comunitat educativa, no s’han de portar els 
nens/es a l’escola 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 
 Polls  
 
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). 
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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. 
  
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 d’Educació Infantil sortirà 5 minuts abans a la tarda, 
per tal de lliurar els nens i les nenes a les famílies amb ordre i 
tranquil·litat. 
 
Els alumnes dels Cicles Mitjà i Superior de Primària que mar-
xen sols a casa, han de portar signat, pel seu tutor o tutora 
legal, 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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 Psicomotricitat 
P3          dilluns tarda 
P4             dimarts matí 
P5         dimecres 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 agafar-se en 
préstec durant dues setmanes. L’horari de préstec és el diven-
dres a les 16:30 de la tarda, en acabar les classes.  També s’o-
ferirà servei de préstec, un dia setmanal, en horari de pati pels 
Cicles Mitjà i Superior. El servei comença el dia 5 d’octubre i 
acaba el 7 de juny. 
  
RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA  
 
Tots els alumnes de l’escola disposaran d’una agenda escolar, 
que serà el canal de comunicació habitual entre famílies i mes-
tres. És imprescindible revisar l’agenda. 
 
Per les comunicacions Família - Escola, es farà servir el canal  
pares delegats i/o circulars de paper. 
 
Es faran reunions individuals i grupals amb les famílies. 
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ACTIVITATS DE L’ESCOLA 
Natació 
Lloc : Piscines Municipals de L’Hospitalet   
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 2 d’octubre 
jornada de portes obertes us informarem el 2n trimestre. 
 Equip necessari : 
- Motxilla o bossa d’esport 
- Casquet 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   Dijous matí.  
2n   Divendres matí. 
3r   Dilluns i dimecres matí. 
4t    Dimarts mati i dijous tarda. 
5è     Dilluns mati i dimecres tarda. 
6è    Dimecres 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.  

Escola Sant Josep – El Pi 
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Els alumnes d’Educació Infantil rebran dos informes anuals. 
Els nivells d’Educació Primària rebran un informe d’avaluació 
al final de cada trimestre. És obligatori 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.  Cal concertar les visites amb els 
mestres amb antelació.  
 
  
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   dimecres 26 de setembre  16,45 h. 

 P4  dimecres 26 de setembre  16,45 h. 

 P5  dimecres 26 de setembre  16,45 h. 
 1r   dilluns, 8 d’octubre   16,45 h. 

 2n    dilluns, 8 d’octubre   16,45 h. 
 3r   dimarts, 2 d’octubre  16,45 h. 

 4t   dimarts, 2 d’octubre  16,45 h. 

 5è      dijous, 4  d’octubre  16,45 h. 
 6è   dijous, 4  d’octubre  16,45 h. 

 

 
Les reunions d’inici de curs disposaran de servei d’acollida. 

Curs 2018-19 
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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 2018 la quota mensual serà de: 39,50€ 
Els dies de facturació seran del 5 al 8 de cada mes. 
Pel 2018 la quota serà la que aprovi el consell escolar durant el 
mes de gener de 2019. 
 
Al juliol es factura la quota de socialització de llibres.  
La quota és de 80€ per alumne. 
Es cobra juntament amb la quota AFA 22€ per família. 
 
És imprescindible ser soci de l’AFA per poder participar a la so-
cialització de llibres. 

 
SERVEIS DE L’ESCOLA 
 
Temps de mig dia (activitats i menjador) 
L’Empresa Tots a Taula, és qui fa la gestió d’aquest servei 
amb la comissió de menjador del Consell Escolar. 
  
L’horari del temps de mig dia 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, tot 
marcat amb el nom (bossa i bata).  
Els nens i nenes de p3 disposen d’un espai per fer la migdiada 
i han de portar una manta, quan arriba el fred. 
  
  Recordeu que tot ha d’anar marcat amb nom i cognom. 
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El temps de migdia és atès per monitores i una coordinadora. 
  
L’escola disposa de cuina pròpia on la cuinera i l’auxiliar de cui-
na elaboren tots els menjars. 

  

Cobraments i descomptes 
Els preus dels àpats són: 
6,20 € (Alumnes fixos) 6.90€ (esporàdics) 

  
A principi de curs, cal omplir el  full d'inscripció de l’empresa 
amb les dades de l’alumne i els pares, mares i/o tutors legals, i 
lliurar-lo durant la primera setmana a la coordinadora.  
Els rebuts de menjador es facturaran entre el 1 i al 5 de cada 
mes, per avançat. 
Si un nen o nena ha de faltar al menjador  s’ha de comunicar 
per telèfon 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 informativa a 
les famílies i es donarà un termini de 5 dies per a la seva regu-
larització. 
 

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 menjador. No-
més cal avisar pel matí, al telèfon indicat anteriorment, i abo-
nar l’import en arribar a l’escola a les 9:00 h. del matí (al des-
patx de l’AFA).  
  

Email de contacte:  josepelpi@gmail.com 
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Lliurament dels alumnes 
Els alumnes no poden sortir sols del menjador. En cas de necessitat, 
els hauran de recollir els familiars, o persones autoritzades, mitjan-
çant la signatura d’un document que facilitarà la coordinadora. 
 
Dietes específiques: 
 
Qui necessiti dieta, cal comunicar-ho a primera hora a la coordina-
dora, mitjançant trucada o whatsapp. Si cal dieta més de 3 dies 
s’haurà de portar informe mèdic.  
Pels casos específics (celíacs, al·lèrgies, etc) és imprescindible apor-
tar certificat mèdic on consti la patologia, el protocol d’actuació i el 
nº de col·legiat, així com, omplir la sol·licitud que heu de demanar a 
la coordinadora.  
 
Els esporàdics amb dietes específiques cal que l’ompliu a primera 
hora.  
 Cal aportar els informes pel primer dia 
  
SERVEI D’ACOLLIDA 
   
Telèfon contacte : 672146592 
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. 
Ambdós serveis estaran disponibles des del primer dia de curs. 
 
 *Aquells usuaris que no estiguin al corrent de pagament no podran 
fer ús d’aquests serveis 
 *Aquest servei es durà a terme sempre que hi hagi un mínim d’usua-
ris de matí i un altre mínim d’usuaris per les tardes. 

 
L’ ASSOCIACIÓ DE FAMILIES D’ALUMNES (AFA) 
  
L’Associació està oberta a tots els pares i mares que vulguin partici-
par i col·laborar en les activitats i festes que es programen durant el 
curs.  
  

Les funcions de l’AFA són l’organització i col·laboració, junt amb el 
claustre de professors, de les diverses activitats complementàries i 
extraescolars del centre. 
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Col·labora en la gestió econòmica d’activitats i recursos materials 
complementaris i festes d’escola. 
- Gestiona el servei d’acollida i el servei de menjador i el casal. 
- Organitza les extraescolars, la revista 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 socia-
lització del material pedagògic 
  
És imprescindible ser soci de l’AFA per poder participar a les activi-
tats complementàries i extraescolars de l’escola així com de la so-
cialització dels materials didàctics. 

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Les inscripcions pel curs 2018-2019 romandran obertes des del dia 
17 de setembre fins el 25  de setembre, de 16:30 a 17:30 hores. 
De totes les activitats que s’ofereixen, es faran les que tinguin 
prou demanda. 
  
Les activitats començaran l’1 d’octubre  
Per tal de donar-se d’alta o de baixa d’una activitat durant 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. 

 
ESPLAI XIXELL 
L’Esplai Xixell ofereix les seves activitats a les instal·lacions del 
centre en horari de tardes.  
Telèfon de contacte:  93 744 21 95  
E-mail: secretaria@xixell.cat  

 
COLLA DE DIABLES ESJEP 
És un grup de pares, mares, nens, nenes i ex-alumnes, d’anima-
ció i difusió de la cultura popular i del foc. Participen en les activi-
tats importants i festes de l’escola, de la ciutat i fan algunes sor-
tides 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 
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DECÀLEG PER A FAMÍLIES 

EN L'ACOMPANYAMENT  
ESCOLAR A CASA 

 
1. Tenim cura que el nostre fill vagi a 

l'escola cada dia i puntualment. 

2. Reservem un espai a casa per a 

l'estudi amb totes les condicions necessàries. 

3. Parlem amb el nostre fill de la importància que té esforçar-se per treure 

resultats més bons a l'escola. 

4. Ajudem el nostre fill a planificar-se el temps d'estudi i a fer deu-

res segons les seves necessitats. 

5. Confiem en les capacitats del nostre fill per aprendre i li ho fem saber. 

6. Ens interessem per tot el que aprèn el nostre fill a l'escola i inten-

tem que ho apliqui a la vida diària (participant a l'hora de com-

prar, redactant el menú de la setmana...). 

7. Tenim cura que el nostre fill faci els deures, l'orientem si cal, però ente-

nem que és important que sigui ell qui realitzi les tasques escolars. 

8. Animem el nostre fill a llegir cada dia i afavorim oportunitats per 

llegir plegats. 

9. No parlem malament d'un docent davant el nostre fill; és important que 

mantingui un respecte envers ells. Quan detectem un possible problema 

amb un docent hi parlem directament. 

10. Parlem amb el nostre fill sobre els seus interessos acadèmics i 

l'ajudem a prendre decisions de futur tenint en compte els seus 

interessos, les seves capacitats i les orientacions que hem com-

partit amb el seu tutor o tutora. 

 


