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CALENDARI ESCOLAR 

 

SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE 
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 
     1 2  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4       1 2 

3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30  29 30 31      26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30 

                               

GENER  FEBRER  MARÇ  ABRIL 

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3      1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

28 29 30 31     25 26 27 28     25 26 27 28 29 30 31  29 30      
                   

MAIG  JUNY                 
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg  

HORARI DEL CENTRE  

  JORNADA INTENSIVA: El 21 de desembre de 2018 de 9 h a 13 h.   

                                            Del 10 al 21 de  juny de 2019  de 9 h a 13 h.  

   FESTES LOCALS:  25 de juliol i 29 d’octubre 

   DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:   2  de novembre de 2018,     

                                                         7  de desembre de 2018  

                                                          1 i 4 de març de 2019     

  VACANCES: NADAL del 22 de desembre de  2018 al 7 de gener de 2019         

SETMANA SANTA del  13  al 22 d'abril de 2019 

  1 2 3 4 5       1 2  

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  

                

 

 

HORARI ESCOLAR 

Edifici escola: De les 9:00 a les 12:30 h i de les 15 a 16:30 h. A les entrades, la porta es 
tancarà a les 9 i a les 15 i a les sortides cinc minuts més tard de l’hora de sortida. 

Edifici aulari: De les 8:50 a les 12:20 h i de les 14:50 a les 16:20 h. A les entrades, la 
porta es tancarà a les 8:55 h i la tarda es tancarà a les 14:55 h.  
Suport escolar personalitzat (SEP) pels alumnes de primària de 12:30 a 13:00 h. els 

dimarts, dijous i divendres. S’informarà individualment a cada família. 
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NORMES DE CONVIVÈNCIA    

Assistència i puntualitat 

La puntualitat és important per a la bona dinàmica individual i col·lectiva de l’escola, 
ja que els alumnes que arriben tard distorsionen el desenvolupament de les classes. 
Tal i com diuen les normes de funcionament del centre, al tercer retard es donarà una 
carta a les famílies.  

Les faltes d’assistència, els retards i les sortides fora de l’horari habitual han de ser 
justificades a través de l’agenda pels alumnes de primària. Els alumnes d’educació 
infantil ho comunicaran amb una nota a la carpeta “saps què?”. 

Les absències s’han de comunicar a l’escola a primera hora del matí. 

Les absències que es puguin preveure, s’han de comunicar amb antelació. 

Entrades i sortides del recinte escolar   

A les entrades i després del segon timbre del pati els alumnes entraran directament a 
les aules, on seran rebuts pel mestre/a que tingui classe a continuació. 

Les entrades dels alumnes als mòduls es faran amb el so d’una música. Els nens i les 
nenes aniran directament a l’aula on els esperarà la mestra. Una mestra controlarà la 
porta. 

Els alumnes, per poder sortir del recinte escolar durant les hores de classe, han de 
portar una notificació a l’agenda i venir-los a recollir personalment. En aquest cas, el 
pare/mare o persona autoritzada s’esperarà a la porta d’entrada.  

Si la persona que ve a buscar el nen o la nena no és l’habitual, cal notificar-ho al 
tutor/a. No es lliurarà cap nen o nena a una persona desconeguda. 

Els alumnes d’educació infantil estaran dins el recinte fins que els pares o bé una 
persona autoritzada els vingui a recollir. Els alumnes de primer surten pel portal gran 
del pati, excepte els que tenen germans a educació infantil, que es recullen 
directament a la seva aula. Els dies de pluja, es recullen tots a la seva aula.  

Els alumnes de primària surten tots del recinte escolar a l’hora establerta. Els pares o 
tutors són els responsables de recollir-los. 

En horari no lectiu, tant al migdia com a la tarda, els alumnes no podran entrar a 
l’escola per recollir material o pertinences personals. 

Els alumnes que vagin a la ludoteca o facin una altra activitat han d’anar al lloc de 
trobada del grup i no es poden quedar per les aules. 

Esmorzars 

Aquest curs tots els alumnes esmorzen dins l’aula. Cal que portin un tovalló per posar 

damunt la taula, per raons d’higiene. Cada dia se l’emportaran a casa, juntament amb 

la carmanyola. No es poden portar sucs ni làctics. Recomanem un esmorzar 

saludable. Els dijous continua essent el dia de la fruita.  
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Higiene i salut 

Quan un nen/a presenti símptomes de malaltia cal que es quedi a casa. 

Segons la normativa vigent, els/les mestres i altres professionals que treballen en un 

centre docent no poden administrar medicaments als alumnes. 

Si és necessari es farà en casos excepcionals. El procediment a seguir és el següent: 

“per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal porti 

una recepta o informe del professional mèdic on consti el nom de l’alumne/a, la 

pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor 

legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu 

que administri al seu fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible 

la seva administració en horari lectiu”.  

En casos urgents es podrà administrar paracetamol als alumnes i sempre amb 

l’autorització escrita dels pares. 

Quan un nen/a pateix una malaltia contagiosa cal que es notifiqui a l’escola. El malalt 

no es pot reincorporar si no ha estat donat d’alta pel metge. 

Si un nen/a pateix alguna al·lèrgia, intolerància o malaltia cal que la família informin 

al tutor/a. S’ha de portar un informe mèdic signat per un metge de la sanitat pública 

o bé un certificat mèdic oficial visat pel col·legi de metges corresponent. L’informe ha 

d’informar quina malaltia o al·lèrgia pateix l’alumne/a i les pautes d’actuació que cal 

seguir. 

És important que reviseu periòdicament el cap del vostre fill/a per controlar la 

presència de polls. Si un nen/a és portador de polls, llémenes o ous, cal avisar a 

l’escola i fer el tractament adequat.  No es passaran notes informatives d’avís que hi 

ha nens /es que tenen polls, excepte si hi ha una epidèmia. 

Si algun alumne/a, per qualsevol circumstància puntual no pot realitzar educació 

física, haurà de portar un comunicat de la família. Si l’impediment es preveu llarg, 

caldrà un informe mèdic. 

En cas d’accidents s’avisarà a la família i si s’escau al servei d’emergències: 112 

Vestimenta 

Els alumnes han de portar la roba degudament marcada, especialment els xandalls, 
roba d’abric i d’altra susceptible de treure’s fàcilment. Aquella que queda perduda a 
l’escola, a la fi de cada trimestre es porta a una entitat social. 

Els alumnes han de venir a l’escola amb la vestimenta adequada per assistir a les 
classes o bé per fer educació física. No han de venir vestits amb l’equipament d’un 
club esportiu. El cabell, si va a la cara, ha d’anar recollit o portar una diadema. 

Cal portar el xandall de l’escola a les sortides i a les classes d’educació física.  
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Els alumnes d’educació infantil han de portar una bata del model proposat per 
l’escola. També han de portar una muda dins una bossa de roba. 

 

Celebracions 

L’aniversari dels alumnes es celebrarà cantant una cançó i amb una felicitació feta 
pels seus companys.  

Les invitacions i detalls d’aniversari es repartiran fora del recinte escolar. 

Els alumnes no podran portar cap regal ni obsequi per a la resta de companys. 

Altres 

Es recomana la participació a totes les sortides i activitats realitzades fora de l’escola 

ja que formen part de la programació del curs. 

A primària qualsevol comunicació dels pares a la tutor/a o especialistes i viceversa es 
farà mitjançant l’agenda. 

A educació infantil les informacions a la tutora s’han de fer arribar mitjançant una 
nota, amb el nom del nen i de la nena, que es posarà dins la carpeta “saps què?. 

Els llibres de text i de lectura estan socialitzats, cal tenir-ne cura, respectar-los i no 
escriure-hi. 

Les informacions i altres circulars s’enviaran, majoritàriament, per correu electrònic. 

Segons un acord d’assemblea, si es porten joguines personals (cromos, àlbums…) serà  
responsabilitat de l’alumne/a. L’equip docent supervisarà si són o no adequades.  

Si un alumne/a, intencionadament, fa malbé les instal·lacions i/o objectes, ja siguin 
comuns o personals, les haurà de pagar o restituir. 

Menjador 

El control dels alumnes que es queden al menjador es fa cada dia de 9 a 9:15h. Si un 

nen o nena a l’hora que es fa el control del menjador no ha avisat que està malalt, se’l 

comptarà al menjador.  

Els alumnes de segon fins a sisè han de tenir un impermeable a l’escola, que 

s’utilitzarà en cas de pluja, per fer el desplaçament al menjador. 
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PLANTILLA 
 

EQUIP DIRECTIU 

Directora Maria Coll  

Cap d’estudis Vanessa Faig 

Secretària Rosa Güell 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 

P3A Carme Hernández Tutora + coordinadora infantil 

P3B Marta Roca Tutora 

P4A Mònica Chia (2/3 
jornada)+ Marta Comellas 
(1/3) 

Tutora 

P4B Anna Castañer Tutora 

P5A Núria Crisol  Tutora 

P5B Elena Carré Tutora 

 Cíntia Gallardo (2/3 
jornada) + Irene Abilla 

Suport  

 Rosa Güell Música 

CICLE INICIAL 

1rA Rocío Ramírez Tutora  

1rB Nuri Cabarrocas (2/3 
jornada)+ 1/3 

Tutora 

2nA Iolanda Nadal Tutora + coordinadora cicle 
inicial 

2nB Montse Gutiérrez Tutora 

 Maria Coll Biblioteca 

 Cristina Surroca Religió+ Plàstica 

CICLE MITJÀ 

3r Dolors Riera Tutora 

4rt Vicky Expósito Tutora + coordinadora de cicle 
mitjà 

 David Boada Ed. Física + coordinador 
informàtica 

 Elena Llach (2/3 jornada)+ 
Anna Martínez (1/3) 

Esp. Anglès + coordinadora 
Riscos Laborals 

CICLE SUPERIOR 

5èA Nuri Badet  Tutora 

5èB Anna Payet Tutora + responsable de 
robòtica 

6èA Cristina Gómez (2/3 
jornada) 

Tutora  

6èB Belén Salces Tutora 

 Vane Faig Educació Especial + 
coordinadora de cicle superior 

 Glòria Carbó (1/2 jornada) Anglès Cicle superior 

 Miriam Garcia Suport  + àrees cicle superior 
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CONSELL ESCOLAR 
Presidenta/Directora Maria Coll 

Representants 
Sector Pares  

Martí Teixidor 

Cap d’Estudis Vanessa Faig Esther Soler 

Secretària Rosa Güell Sanae Benali 

Representants Sector 
Mestres  

Núria Crisol Mireia Gallemí 

David Boada Representant AMPA Susanna Sala 

Carme Hernández  Representant 
Ajuntament 

Sònia Ruiz 

Cristina Surroca Representant 
personal no docent 

Carme Bramon 

Montse Gutiérrez   

 

ADMINISTRATIVA Carme Bramon Dimarts i divendres, tot el dia 
Dimecres quinzenalment 

EAP Palmira Peracaula Tres primers divendres de mes, de 
9 a 14h.  

CONSERGE Sònia Jorquera Matins de 8:40h a 11h 

PROJECTES D’ESCOLA 

L’escola, en els darrers anys, ha engegat i consolidat una sèrie de projectes, els quals 
formen part del nostre Projecte Educatiu de Centre. El nou Projecte de Direcció 
contempla noves actuacions: 

- Pla lector de centre: l’objectiu és potenciar la lectura com instrument per saber 
llegir i adquirir nous coneixements. Es porten a terme una sèrie d’activitats com: llegir 
pels altres, la biblioteca a l’escola i a l’aula, l’autor a l’escola, la lectura a l’aula, el 
treball sistemàtic de la comprensió i velocitat lectora. 

- El projecte de ràdio a l’escola: portat a terme pels alumnes de 5è, amb la 
col·laboració de Ràdio Vilablareix. Es tracta d’una activitat molt global on es treballa 
el parlar, l’escriure i el llegir. 

- Consolidació del projecte de llengua anglesa en la modalitat de llengua oral, i 
introducció de la plàstica a cicle mitjà en llengua anglesa.  

- Impuls de la llengua castellana, realitzant les sessions de plàstica a cicle inicial en 
aquesta llengua. A la resta de cicles s’han augmentat les hores  

- de les TIC i de les Tac al centre: la incorporació de les noves tecnologies com a eina 
fonamental de l’aprenentatge.  

- Projecte robòtica: és un treball interdisciplinari, que desenvolupa la iniciativa 
personal, la creativitat, el treball en equip, l’emprenedoria, etc.  

- Impuls interaula a educació infantil, els tallers ajuden a aprendre a aprendre i fer 
un treball col·laboratiu i cooperatiu entre els alumnes, ja que uns ajuden als altres 
respectant-se mútuament, compartint estones de joc i aprenentatge. Es realitzen 
setmanalment.  

- L’atenció a la diversitat, a partir d’un programa de detecció i prevenció de 
dificultats d’aprenentatge, es duen a terme un seguit d’activitats amb els alumnes, 
per tal de prevenir futures dificultats d’aprenentatge dels alumnes: 
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- Potenciar el treball de tutoria, des d’on es fa l’acompanyament a cada alumne en 
la seva formació integral, educació en valors i educació emocional. 

- Programa intergeneracional per a la gent gran, amb col·laboració amb serveis 
socials de l’Ajuntament. El duran a terme els alumnes de 6è 

- Projecte d’escola verda, respectuosa amb el medi ambient i potenciadora de 
valors per a la sostenibilitat, amb el reconeixement oficial dels Departaments 
d’Ensenyament i Medi Ambient l’any 2001.  

- Projecte entorn, l’objectiu és conèixer la realitat social i natural del nostre entorn 
més immediat. 

 

CALENDARI INFORMES 

1r1r        11r Trimestre r  Trimestre  

Divendres 21 de desembre Entrega informes primària 

Divendres 25 de gener Entrega informes infantil 

2n Trimestre  

Divendres 29 de març Entrega informes (excepte infantil) 

3r Trimestre  

Del  28 de juny al 5 de juliol Entrega informes (de 9 a 14h, al 

despatx) 

 

Proves de competències bàsiques de 6è �7, 8 i 9 de maig de 2019 
Prova diagnòstica de 2n �del 13 al 31 de maig de 2019 
 

HORARI ENTREVISTES TUTORS 

Aquest curs es faran les reunions amb cada família durant dues setmanes del mes 
de febrer. Del 4 al 8 de febrer i del 18 al 22 de març. Les reunions es faran de 12:30 a 
13:30h. Les tutores us donaran un calendari perquè us aneu apuntant. No cal dir, 
que per qualsevol cosa que sorgeixi al llarg del curs, podeu parlar amb les tutores.  
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SORTIDES 
 

 Educació Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

SETEMBRE  
Dia 21: Selva 
Aventura “Caminar 
descalç”  (Arbúcies) 

  

OCTUBRE 

  Dia 25: Cosmocaixa 
(Barcelona) 
 

Dia 17: Can Jordà 
(vilablareix) Matí 

NOVEMBRE 

Dia 8: Casa de 
colònies “Les 
orenetes” (Borrassà) 
 
A concretar dia : 
sortida entorn 
(matí) 

  Dia 30: Observatori 
astronòmic 
d’Albanyà(tarda-nit) 

GENER 

Dia 31: Teatre als 
Maristes “El 
monstre de colors” . 
Matí 

   

FEBRER 

Dia 14: Circ Elefant 
d’Or a Girona+ 
passeig amb tren 
(tot el dia) 

Dia 14: Circ Elefant 
d’Or a Girona (matí) 

Dia 14: Circ Elefant 
d’Or a Girona (matí) 

Dia 14: Circ Elefant 
d’Or a Girona (matí) 

MARÇ 

Dia 26: Casa de 
Colònies “Mas 
Pagès” de Borrassà 

Dia 15: la granja 
escola de Sta Maria 
Palautordera 

Dia 19: Teatre en 
anglès a Girona  
( matí) 

Dia 11: Teatre en 
anglès a Girona  

(matí) 

Dia a concretar: 
Museu Dalí de 
Figueres 

ABRIL 

Dia 29: Teatre en 
anglès “The Sea” a 
Girona (matí) 

Dia a concretar: 
Visita a l’hort de la 
família Pórtulas 
(matí) 

Dia 1: Casa de 
colònies “Pou del 
glaç” a La Bisbal 

 

MAIG 

Dia a concretar: 
sortida entorn 
(biblioteca 
+ludoteca) Matí 

Dia 14: Teatre en 
anglès “Georgina 
and the dragon” a 
Girona (matí) 
 
Dia 28: La capçalera 
de l’Onyar a Sant 
Dalmai 

Dia 17: Puig de les 
Cadiretes a 
Llagostera 

Dia 15: Sortida 
entorn pel poble 
(matí) 

 

Dia 31: Museu 
d’història de 
Barcelona 

Falten concretar algunes sortides d’entorn en alguns cicles, que s’organitzaran en 

funció del projecte de medi. 
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FESTES I CELEBRACIONS    

1r trimestre: 

La castanyada Divendres 31 octubre 

  

Als mòduls 

En cas de pluja al 

pavelló 

Festa interna d’escola  
 

Nadal Dijous 20 de 

desembre 

Als mòduls i a 

l’edifici escola 

Activitats de Nadal 

amb els alumnes (tió, 

patge, concurs 

nadales,...)  

Nadal Divendres 21 de 

desembre al matí 

Plaça Lluís 

Companys del 

poble 

 Cantada de Nadales 

 

2n trimestre: 

Acte dia de la Pau Dimecres 30 de gener 

al matí 

A la plaça de la 

Pau 

Acte intern de l’escola 

juntament amb la llar 

d’infants i l’institut. 

Carnaval Setmana del 25 al 28 

de febrer 

Escola Consignes diàries.  

Dijous Gras Dijous 28 de febrer a 

la tarda 

Al pati dels 

mòduls 

Acte intern, berenada 

i jocs al pati tots junts. 

 

3r trimestre: 

Sant Jordi i 

jornades 

culturals 

11, 12 i 23 d’abril Als mòduls i a 

l’edifici escola 

Portes obertes a les 

famílies 

Jornades culturals 

Festa fi de curs Divendres 14 de juny, 

tarda-vespre 

Pavelló Festival de fi de curs 

organitzat per l’escola 

i sopar a càrrec de 

l’AMPA. Festa oberta a 

les famílies. 

Últim dia de curs 

amb alumnes 

Divendres 21  juny al 

matí 

A l’escola i als 

mòduls 

Activitats diverses 
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RELACIONS EXTERNES AL CENTRE 
 

- Psicopedagoga  de l’EAP ( Equip d’Assessorament Psicopedagògic) 

La psicopedagoga ve tres divendres al mes, en horari de matins.  Orienta i 
assessora el professorat amb l’objectiu d’oferir una resposta més adequada, 
especialment per aquells alumnes amb necessitats educatives especials i a les 
seves famílies. Si és necessari observa, explora i emet diagnòstics als alumnes que 
ho requereixen. 

Forma part de la CAD (comissió d’atenció a la diversitat). L’objectiu principal és 
planificar i fer el seguiment de les actuacions que es porten a terme per atendre 
la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat.  

- Assistent Social de l’Ajuntament, porta el seguiment dels casos dels alumnes amb 
necessitats educatives específiques derivades d’una situació social i econòmica 
desafavorida. 

- AMPA és una associació formada per pares i mares d’alumnes de l’escola. 
https://ampamadrenc.com 

- Ajuntament, col·labora amb el funcionament i projectes de l’escola. 


