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Benvolgudes famílies,

Com cada inici del nou curs, us donem la benvinguda a l'escola i a la vegada us informem
de diferents aspectes.

Hem preparat el curs amb esforç i il·lusió, i desitgem que sigui ben profitós pels vostres
fills i filles i per tota l’escola en general. Comptem amb el vostre suport.

Desitgem, però, que tant les famílies com l’escola segueixi compromesa amb l’educació
dels nens i nenes perquè puguin créixer en un entorn positiu, puguin formar-se
correctament i ser bons ciutadans i ciutadanes.

Aquest llibret és d’informació general i conté:
- L’educació: família i escola *
- L’associació de mares i pares
- Valoració del treball escolar
- Educar els hàbits
- Els projectes de l’escola *
- Aspectes organitzatius de l'Escola *
- L’equip de mestres *
- Calendari escolar *
- Calendari de reunions de pares i mares *

Us saludem ben cordialment.

El Claustre de mestres
*Aquest punt inclou novetats.
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L’educació: FAMÍLIA I ESCOLA

L´educació dels nens i nenes és una feina comuna de la família i l´ESCOLA. Cal
que famílies i mestres anem junts en aquest procés, que ens recolzem i mantinguem
un bon diàleg perquè creixin en un clima coherent i positiu.

Els i les mestres estem a la vostra disposició per parlar dels vostres fills i filles.
Durant els mesos de setembre i d’octubre farem les reunions de famílies de cada
nivell; més endavant cada mestre/a us convocarà a una entrevista.

@

A la NOVA pàgina WEB DE L’ESCOLA hi trobareu informacions, treballs dels

alumnes, fotografies de sortides,

un apartat de l’AMPA on consultar articles

d’interès,... Us animem que la consulteu juntament amb els vostres fills i filles!
http://www.escolamasiperera.cat

@

A la pàgina web FAMÍLIA I ESCOLA del Departament trobareu informacions,

orientacions i recursos per millorar la implicació en el procés escolar dels vostres fills i
filles i facilitar-vos la tasca educativa.
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/
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L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES:
en col·laboració constant
L'Associació de mares i pares de l'escola (AMPA), a través de la seva junta, les
delegades i delegats de classe i els membres del Consell Escolar són els vostres
representants.

L'AMPA, a través de la JUNTA

ha previst, com cada curs, un seguit de suports

per l’escola. S’han programat activitats extraescolars amb l'objectiu de complementar
la tasca de l'escola, i aquest curs com anys anteriors, compta amb la col·laboració del
Patronat d’Esports de l’Ajuntament.

L'AMPA organitza l’acollida matinal de 7,45h a 9h, l’acollida de tarda de 16,30h
a 18h, gestiona el menjador, dóna suport a la biblioteca, al programa de reutilització
de llibres de text, a la recollida de l’oli, a campanyes solidàries, a jornades matinals en
dissabte …, gestiona amb les llibreries les comandes i descomptes dels llibres i
quaderns no reutilitzables i preveu acollida perquè els pares i mares pugueu assistir a
les reunions de famílies sense els fills.

Horari d’atenció de l’AMPA: de dilluns a dijous de 15:30h a 17:30h.
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VALORACIÓ DEL TREBALL ESCOLAR:
una necessitat dels vostres fills i filles
Les famílies des de casa i els i els mestres des de l’escola hem de valorar el
treball escolar que fa el nen o la nena, mostrar interès pels seus progressos i ajudarlo si ens ho demana.

És important que a casa tinguin un lloc on poder fer la feina tranquils.

Cal ajudar-los a seguir un horari que els permeti compaginar les tasques de
l´escola amb altres activitats.

És bo acompanyar els fills i filles en l’estona de fer les tasques escolars, per tal de
fer un seguiment.

L’estona d’aprenentatge pot ser també una estona de temps

compartit. Els nens i nenes estan molt contents de veure que el seu esforç és
reconegut.
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EDUCAR ELS HÀBITS:
una part bàsica de formació
 Els nens i nenes han de ser puntuals. Cal llevar-se amb temps, esmorzar bé i
preparar-se.
 Han de seguir una alimentació saludable.
 En cas de tenir gana a l’hora del pati és bo portar per esmorzar algun aliment
lleuger: fruita, alguns fruits secs, cereals, un entrepà petit…Cal evitar els preparats
industrials (pastes, sucs…). Recordeu: els dijous fruita
 Cal que sempre es porti el menjar, tan sigui per esmorzar com a les sortides, en una
carmanyola o embolcall reutilitzable.
 Han d’anar adquirint hàbits de respecte i estimació per la natura i conservació del
mediambient.
 Els nens i les nenes s´han de responsabilitzar de l’ordre i la neteja personal. Cal
anar-los orientant i fer-los agafar iniciativa.
 Considerem bàsic educar-los en el respecte

als companys,

mestres, pares,

adults...., així com als espais, instal·lacions i material.
 Cal que tots plegats respectem les normes de convivència amb els altres membres
de la comunitat escolar i que quan tinguem un desacord evitem de mostrar-lo
davant els fills o filles i busquem la manera de parlar-ne. Cal no oblidar que el
comportament de tots nosaltres, famílies i mestres és un exemple a seguir pels
fills.
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ELS PROJECTES de l’escola

→

PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Permet que l’alumnat pugui aprofitar els llibres utilitzats durant el curs anterior
per d’altres companys. Entren al programa, en servei de préstec a les famílies: els
llibres de text de 1r a 6è que són reutilitzables , així com els diccionaris, els atles…que
són a l’abast dels i de les alumnes.

Treballem perquè l’alumnat conservi els llibres en bon estat, no estiguin guixats ni
estripats i es puguin reutilitzar. És per aquest motiu que recomanem que es vagin
revisant els llibres reutilitzables a casa, tal i com també anem fent a l’escola.

El més valuós d’aquest programa és que és una gran oportunitat que tenim per
educar millor els nostres fills i filles i a la vegada representa un gran estalvi familiar.

I ens hem de felicitar perquè quasi tots els nens i nens ho fan bé!
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→

SOM BIBLIOTECA Puntedu

L'escola disposa de Biblioteca des dels seus inicis, el curs 80-81, i des del curs 07-08
som biblioteca Puntedu.
En horari escolar els nens i nenes hi fan activitats de lectura, d'animació lectora i de
recerca.

Volem fomentar també la lectura en el temps lliure i la lectura compartida paresfills. És per això que considerem molt important que els vostres fills i filles vagin a la
biblioteca un cop acabades les classes, de manera més lúdica. Els més petits
acompanyats pels pares. Podeu anar-hi de dilluns a divendres de 16:30h a 18:00h a :
LLEGIR, ESTUDIAR, BUSCAR INFORMACIÓ, DEMANAR LLIBRES O REVISTES EN PRÉSTEC…

Per Nadal, Sant Jordi i final de curs rebreu una guia de lectura amb algunes
recomanacions per llegir a casa. (Ho podeu consultar al web).

Tenim un bloc de la Biblioteca: “el MASIBIBLIOTECA”, CONSULTEU-LO AMB
ELS VOSTRES FILLS I FILLES!!!!!

@ El Bloc de la Biblioteca: http://masibiblioteca.wordpress.com/
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→

+ MÚSICA

L’escola Mas i Perera, l’Ajuntament de Vilafranca, l’escola de música municipal i
dues escoles més de Vilafranca formem part del Projecte +música, un projecte que neix
amb la voluntat d’oferir al màxim de nens i nenes l’oportunitat d’aprendre un nou
llenguatge i experimentar la satisfacció de la pràctica musical a través d’un instrument.
El projecte està pensat per als nivells mitjà i superior de l’educació primària (de 3r a
6è), però s’anirà introduint gradualment. Aquest curs 16-17 començaran a aprendre a
tocar un instruments els alumnes de 3r i 4t.
Els alumnes aprendran a tocar un dels 3 instruments de vent: clarinet, trombó o
saxo.
L’activitat estarà conduïda pel mestre de música de l’escola que disposarà d’un
suport extern especialitzat de professors de l’escola de música M. Dolors Calvet.

→

SOM ESCOLA VERDA

La nostra escola des de fa molts anys es preocupa per l’educació mediambiental i
des del curs 2006-2007 som Escola Verda. Treballem perquè tots siguem respectuosos
amb el mediambient.
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Us recordem algunes qüestions per poder col·laborar des de casa:
 ESMORZARS i MENJAR A LES SORTIDES: cal portar-lo dins d’una carmanyola o
embolcall reutilitzable.
 PORTAR FRUITA PER ESMORZAR (ELS DIJOUS ÉS EL DIA DE LA FRUITA).
 AJUDAR A MANTENIR EL PATI NET: a l’escola procurem que l’alumnat tiri els
embolcalls a les papereres segons siguin: paper, matèria orgànica o altres
deixalles, us agrairem que vosaltres els ho recordeu i que també ho feu des de
casa.
 APROFITAR L’AIGUA SOBRANT DE LES AIXETES.
 APROFITAR ELS LLIBRES DE TEXT.
 GUARDAR L’OLI USAT A CASA I PORTAR-LO A L’ESCOLA.
…

EL BOMBETA ENERGÈTIC: el cap gros que ens anima a cuidar el medi ambient!
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ASPECTES ORGANITZATIUS de l’escola:
1. Horari
Des del començament de curs es fa horari de matí i tarda :
de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h.
El nens i nenes de P-3 seguiran un horari diferent, durant els 3 primers dies, per
tal de facilitar la seva adaptació a l’Escola.

2. Entrades i sortides
Les entrades es faran com el curs passat, a les 9h i a les 15h. Quan comenci a
sentir-se la música, l’alumnat anirà entrant i després d’escoltar la salutació per
megafonia, aniran passant a les aules acompanyats pels mestres. Les mestres d'EI
esperaran els seus alumnes a la classe que arribaran acompanyats pels seus pares i
mares.

A partir de Cicle Inicial, cal que els pares i mares acompanyeu els vostres fills o
filles fins la porta d´entrada del pati, deixant que ells sols o elles soles vagin cap a la
seva fila.
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A les 9,05h i a les 15,05h la porta de l´escola quedarà tancada. En cas d’arribar
tard 3 vegades rebreu una notificació.

Si s’ha de faltar a l’escola per anar al metge o per algun altre motiu, caldrà
avisar i justificar-ho al tutor o la tutora corresponent.

Us recordem que de P.3 fins a 2n cal que, una persona major d’edat, vingui a
buscar els nens i nenes (qualsevol excepció organitzativa a nivell familiar, cal parlar-la
directament amb la direcció del centre). L'alumnat d'Educació Infantil cal anar-lo a
recollir a la classe i el de Cicle Inicial esperar-lo a fora el pati. La porta de l’escola es
tancarà a les 12,40h i a les 16,40h.

3. Pagaments
Els pagaments de les sortides i les colònies s’hauran d’efectuar, com el curs
passat, a través del número de compte de l’entitat bancària que se us indicarà en unes
instruccions que s’adjuntaran a la carta informativa.

4. Bata i equip d’educació Física
Els nens/es han de portar bata des de P-3 a 2n. Els de 3r fins a 6è només per fer
plàstica. La bata de l’escola és de quadret blau i blanc, amb el nom brodat a la butxaca
superior, amb lletra de pal. Els nens/es que es quedin al menjador caldrà que portin
una altra bata.
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L´Educació Física i l’assistència al curs de piscina (P4, P5, 1r, 2n, 3r i 4t) és
obligatòria, a no ser que hi hagi una causa mèdica; en aquest cas cal justificar-ho per
escrit.

A partir de 1r de Primària, a les classes d´Educació Física cal que els nens i les
nenes portin el xandall posat de casa i, en una bossa a part, el recanvi complert de
roba. A partir de 4t nivell els nens i les nenes es començaran a dutxar a la sessió
d'Educació Física.

5. Menjador
Els temes relacionats amb el menjador s’atendran directament per part de la
coordinadora, al Despatx de l’AMPA de 9h a 9’30h. Rebreu un dossier informatiu
específic de menjador.
El menjador seguirà amb la línia d’introduir aliments ecològics.

6. Assistència a les entrevistes
A totes les famílies se us convocarà, com a mínim, a una entrevista. Quan
vingueu a fer entrevistes o consultes, haureu d'entrar per la porta principal i demanar a
la conserge que us indiqui on us heu de dirigir. Sempre que us sigui necessari podeu
demanar un justificant d’assistència a secretaria.

En cas que sorgeixi un imprevist i no s’hi pugui assistir us agrairíem que ho
comuniquéssiu amb la màxima antelació possible.
Informació general Mas i Perera 16/17
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7.Salut
Normes de salut: quan un nen/a estigui malalt/a o presenti algun símptoma dels
que s’indiquen a continuació, no podrà assistir a l’escola, tant perquè necessita un
ambient reposat i un tracte individualitzat, com pel risc que pugui contagiar la malaltia
als companys:


Febre (temperatura superior a 37º).



Diarrea



Infeccions a la boca o erupcions a la pell (excepte si porten informe
del metge on s’indiqui que no són contagioses).



Lleganyes (conjuntivitis)



Polls

En aquests casos el tutor/a avisarà a la família perquè vingui a recollir el nen/a.

Les famílies heu de combinar els horaris per tal de donar els medicaments a
casa. Si hi ha algun cas de malaltia crònica, que requereixi l’administració de medicació
de forma imprescindible en horari escolar, cal que comunicar-ho a direcció i posar-ho
en coneixement del tutor/a per determinar les possibles actuacions.

8. Altres
Hi ha un espai reservat de parada d’autocars al carrer St. Sadurní, cal respectarlo, sobretot a les hores d’entrar a l’Escola, per tal de facilitar el funcionament escolar
(piscina i sortides).
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Us recordem que no és permès fumar dins del recinte escolar, i tampoc al pati,
que no es poden llençar burilles de cigarreta a terra pel problema higiènic que
comporta per als nens i les nenes i que no podeu entrar amb les mascotes al recinte
escolar.

9. Horari d’atenció de l’equip directiu

L'horari d'atenció per les famílies és el següent:
- Directora: dimarts de 15h a 16h
- Cap d'estudis: dimarts de 10h a 11h
- Secretària: dimarts de 15h a 16h

L’equip de MESTRES
L´ equip de mestres que aquest curs treballarem amb els vostres fills i filles el formem:

EDUCACIÓ INFANTIL

 Pàrvuls 3 anys. Maribel García i Anna Valls
 Pàrvuls 4 anys. Meritxell Agüera i Enrica Gili
 Pàrvuls 5 anys. Cristina García i Sandra Fornés
La coordinadora d´ Educació Infantil és la Míriam Sellarès

Informació general Mas i Perera 16/17

15

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle Inicial
 1r. nivell. Carme Calvet i Glòria Figueras
 2n. nivell. Roberto Altaba i Jordi Castro

La coordinadora de Cicle Inicial és l’Annabel Gallego

Cicle Mitjà
 1r nivell.

Sergio Abad i Magda Salvadó

 2n nivell.

Carme Carol i Anna Sendra

La coordinadora de Cicle Mitjà és la Meritxell Martí

Cicle Superior
 1r. nivell. Anna Carreras i Maria Plana
 2n. nivell. Montse Miracle i Nil Saldanya
La coordinadora de Cicle Superior és la Montse Miracle
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ESPECIALITATS

 Educació Especial

Auba Fortuny, Mireia Gallardo, Annabel Gallego i
Esther Luengos

 Educació Física

Eduard Romero, Jordi Romeu i Nil Saldanya

 Educació Musical

Sergio Abad i Olga San José



Iolanda Bertran, Esther Luengos, Cristina Garcia,

Anglès

Meritxell Martí, Eduard Romero i Anna Valls.
 Aula d’acollida

Montserrat Senabre

 Suport i algunes àrees:

Montse Aragó a CI i CM
Esther Luengos a CS
Foix Ortiz a CS
Eduard Romero a CS
Olga San José a CI i CM
Míriam Sellarès a EI
Montserrat Senabre a EI i CM

 Educadora d’Educació Especial

Antònia Campesino

 Tècnica d’Educació Infantil

Roser Grimau

 Auxiliars d’Educació Especial

Isabel Benavides i Lola Masip
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EQUIP DIRECTIU

 Direcció:

Iolanda Bertran

 Cap d´estudis: Foix Ortiz
 Secretària:

Mireia Gallardo

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
 Consergeria

Montse Càmara

 Administrativa

Merche Gaitán

 Coordinadora de menjador

Quima Baena

 EAP (Equip d’Assessorament

Josep Martí (psicopedagog)

Psicopedagògic)

Azucena Nieto (Treballadora social)
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CALENDARI ESCOLAR per al curs 2016/2017
El curs comença el 12 de setembre i acaba el 21 de juny .

Dies de vacances escolars
 Nadal: 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós
inclosos.
 Setmana Santa: del 8 d’abril al 17 d’abril, ambdós inclosos.
 Estiu: últim dia de classe el 21 de juny.

Dies festius
 12 d’octubre
 1 de novembre
 6 i 8 de desembre
 1 de maig
Dies festius escollits per l’Escola a proposta del Consell Escolar, d´acord amb
l´ordre del Departament d´Ensenyament:
 31 d’octubre
 9 de desembre
 2 de març
 3 de març
 2 de maig
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 Jornada lectiva intensiva en horari matinal de 9h a 13h: el 22 de desembre i del
5 al 21 de juny .
 Jornada de portes obertes: una tarda entre setmana del segon trimestre.
 Dates de les proves impulsades des del Departament d’Educació:
 Prova diagnòstica (alumnat de 3r) entre els dies 28 de febrer i 13 de març
de 2017
 Prova de Competències bàsiques (alumnat de 6è): 4 i 5 de maig de 2017
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Les dates de les REUNIONS DE FAMÍLIES són

P-3: 6 d’octubre

P-4: 4 d’octubre

P.5: 5 d’octubre

1r: 27 de setembre

2n: 28 de setembre

3r: 19 d’octubre

4t: 20 d’octubre

5è: 19 de setembre

6è: 26 de setembre

 Horari: 17h
 Hi haurà servei d’acollida gratuït gràcies al suport i col·laboració de l’AMPA
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