
Iniciem el curs 2018-2019. 

Benvolgudes famílies: 

Hem iniciat un nou curs. Segurament els nens i nenes han estrenaran carteres , llibres,,,, i, 
esperem, també il·lusió i ganes renovades per aquest curs que s’inicia. 

Heu vingut a escola a recollir el lot de llibres i el material corresponent a cada classe. I  volem 
començar agraint moltíssim la gran col·laboració  per part de l’AMPA i de molts de vosaltres, tant 
en l’organització dels lots com en la seva distribució.  

Calendari del curs 2018-2019 

Dates rellevants: 

3 de setembre Inici de les activitats del professorat en tots els centres 

docents 

12 de setembre Inici de les classes 

21 de desembre  Últim dia de classe del primer trimestre. Es farà en 

horari continuat de 9 a 13 hores. A partir de les 9:30 

us convidem a assistir a la cantada de nadales. 

22 de desembre-7 de gener  Vacances de Nadal 

8 de gener de 2019 Inici de les classes del segon trimestre. 

12 d’abril  Últim dia de classe del segon trimestre. 

13 – 22   d'abril                      Vacances de Setmana Santa 

23  d'abril Inici de les classes del tercer trimestre. 

10 al 21 de juny Horari d'estiu. Jornada continuada de 9 a 13 h. 

21 de juny Darrer dia de classe per a tot l'alumnat 

28 de juny El professorat acaba les tasques d'avaluació i revisió 

de curs 

Dies de lliure disposició 

El consell escolar ha marcat com a dies festius de lliure disposició: 

 Divendres, 2 de novembre 

 Divendres, 7 de desembre 

 Dilluns, 4 de març 

L’ajuntament de Badalona encara no ha fixat les dues festes locals pel 2019. Estem a l’espera de 
que així ho faci. En cas que es mantingui l’11 de maig com a festa de Badalona, al ser aquest  un 
dia no laborable per l’escola, els dies de lliure disposició passarien a ser 4. Us informarem quan 
l’Ajuntament ho faci públic. 

 A la WEB del centre tindreu un calendari de tot el curs, que us podeu imprimir. També hi trobareu 
les dates que cada nivell té previst fer la reunió d’inici de curs amb les famílies. Preguem la 
màxima assistència, ja que en elles es comenten les particularitats de cada curs. 

Cal que tingueu actiu el correu electrònic que ens heu facilitat ja que, al llarg del curs, per aquesta 

via us anirà arribant informació de l'actualitat del centre i de les activitats que s'hi desenvolupen..  

Per mantenir-vos al dia, us recomanem també visitar la WEB d'escola: http://www.xtec.cat/ceip-

espriu-bdn , que intentem tenir actualitzada al màxim. 

http://www.xtec.cat/ceip-espriu-bdn
http://www.xtec.cat/ceip-espriu-bdn


Composició del claustre: 

Educació Infantil 

P3  Míriam Segura   Laura Mengual 
P4  Clara López    Mónica Ortiz 
P5  Esther Marín/ Luisa Guerrero Helena Ferrer 
Reforç:    Alicia Fernández 
  Anabel Sena 
  Alba Villaronga 

Primària  

1r  Meritxell Martínez   Esther Picallo/ Cristina Jiménez 
2n  Ares Cerveró/ Fran Sanjaime Margarita Mussons 
3r  Neus Fluriach   Vanesa  Gil/ Laura Esteve 
4t  Sara Giménez   Lurdes García 
5è  M. Assumpta Paulí   Víctor Cano 
6è  Eva Serra    Mateu Jiménez 
 

Especialistes 

Anglès  Mercè Massip 
   Sílvia Cózar 
   Eva Serra 
 
Àmbit Artístic:  Laura Díaz 
   David González 
    
Suport a les NEE: Joana Macias  

Joan Molar 
 
Suport a cicles:  Rosa Pla 
   M. Antònia Canals 
 
Equip directiu i coordinació: Directora: M. Antònia Canals 
     Cap d’Estudis: Joan Molar 
     Secretària: Rosa Pla 
 
 Coordinadora EI Helena Ferrer 
 Coordinadora CI Mercè Massip 
 Coordinadora CM Sílvia Cózar 
 Coordinador CS Mateu Jiménez 
 
Equip d d’administració i serveis. Pilar Gea i Marc Bordas 
 
Us desitgem un bon curs! 
 
L’equip directiu 
 
 

 


