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CLAUSTRE DE MESTRES 

 
P3  Cristina Botigué Satorra 

P4 Carme Balcells Teixidó 

P5 Dolors Coll Sol 

Reforç Infantil  Elena Fortuny  Herrero 

1r Marta Minguet Vidal 

2n Judit Setó Pedrós 

3r  Oriol Duch Alberich 

4t  Rosa M Rocaspana Solé 

5è i EF Rosa Aldomà Sió  

6è Adelaida Sánchez Samà 

Música Anna Arranz Magaz 

E. Especial  Maite Aguirre López 

Anglès CM i CS  Núria Roy Gabarra 

Religió   Marta Solé Espot 

Directora Àngels Nabau Miró 

Cap d’Estudis  Núria Roy Gabarra 

Secretària  Marta Minguet Vidal 

La direcció del centre es reserva el dret de canviar dates si es creu 

necessari per al bon funcionament del centre. 

 



SALUTACIÓ   

Tornem a l’escola i amb ella comencen les rutines 

de les classes, els deures, els examens i les 

activitats extraescolars. I es que va molt bé que 

els nens i nenes trenquin amb les rutines de tot un 

curs que per això, algú molt savi, es va inventar 

les vacances i després de les vacances a la feina. 

La tornada a aquesta rutina és dura, no ho podem 

negar, però aquesta sensació és molt efímera, ja 

que tots plegats ens tornem a il·lusionar amb la 

feina, els nens i nenes estrenen llibretes, motxilla, 

retoladors...i els pares i mares es tornen a quedar 

sols assaborint la pau d’una llar que ja té l’ordre 

desitjat. Nosaltres comencem una etapa amb 

mestres que s’incorporen de nou al claustre i 

altres, molt estimats, que ens han deixat o ens 

deixaran per emprendre altres camins.  

Així que, benvinguts tots i totes a LA 

NORMALITAT.     

                                      El claustre de mestres  

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA  
CURS 2016-2017 

CALENDARI ESCOLAR  
Mestres: 1/9/16 al 30/6/17 
Alumnes: 12/9/16 al 21/6/17 
Nadal: 23/12/15 al 7/1/16 
Setmana Santa: 10/4/17 al 17/4/17 
Festes locals: 30/11/16 i 5/6/17 
Festes de lliure disposició: 9/12/16, 24/2/1 i 18/4/17 
Horari de les classes: matí– 8’30h a 12h  tarda- 15h a 
16’30h.  
Us demanem de ser molt puntuals. 
No es faran files i s’obrirà la porta d’accés al ce ntre a 
2/4 de 9h i a les 15h en punt quan soni la sirena.  

L’entrada  és per la banda del poliesportiu . 
 
 
REUNIONS PARES—MESTRES 

Es farà una reunió general el dimecres, dia 5 d’octubre a  

3/4 de 5h de la tarda, una vegada acabada, es realitzaran 

les reunions de tutoria a les classes corresponents. 

TUTORIES 

Els divendres de 12h a 13h, prèvia petició d’hora.  

HORARI D’ATENCIÓ DE DIRECCIÓ  

Dimarts i dijous de 12h a 13h. 

LLIURAMENT D’INFORMES  

1r trimestre: 22/12/16   2n trimestre: 7/3/17 per CI, CM i CS 

3r trimestre: 28/6/17 de 10h A 12h del migdia 

EQUIP ESPORTIU 

És obligatori portar el xandall a l’àrea d’EF. Els nens de Primària 

portaran un necesser amb: tovallola, sabó, colònia (ampolla no de 

vidre) i pinta. 

EQUIP D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC  

L’escola compta amb la psicòloga Conxita Cavero que atendrà les 

demandes de l’escola de manera quinzenal. 

MENJADOR El preu del menjador és de 6’80€. La 

vigilància dels alumnes de 12h a 15h estarà a càrrec de 

dues monitores: Carme Garcia i Jaqueline Andreu.  

S’haurà de portar un necesser equipat i marcat amb el nom 

i una bata a E.I. (opcional).  

FESTES POPULARS 

Castanyada– 31/10/15   Sta Cecília– 22/11/16 

Nadal– 22/12/16             DENIP– 30/1/17 

Carnestoltes– 9/2/17 

Pasqua-7/4/17              Jornades culturals– 27 i 28/4/17 

Festa fi de curs– 17 de juny de 2017      

PROJECTES INTERDISCIPLINARIS  

Tota l’escola i durant tot el curs es treballarà el projecte:  

“El fons del mar”  

Educ. Infantil P3– Un animal   P4– L’hort      P5– El cos 

1r: “La casa”             2n: “La família”    3r: “El poble” 

4t: “La comarca”       5è: “L’hort”       6è: “L’Estany” 

ALTRES PROJECTES  

Implementació de la llengua estrangera  a E. I. 

Treball per projectes del CMNS a Primària. 

Arts and crafts —Plàstica en anglès . 

Llibre socialitzat. 

Lectura a la fresca. 

Erasmus plus/Etwinning: projectes de relació amb 

escoles europees. 

Escoles Verdes : els alumnes portaran fruita per esmorzar els 

dimarts i dijous.  



demandes de l’escola de manera quinzenal. dimarts i dijous.  


