
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Pompeu Fabra 
  
Avda Barcelona ,70 
43881 Cunit 
Tel./Fax 977 673077 
Adreça electrònica: e3000998@xtec.cat 
 

FULL INFORMATIU 

CURS 18-19 



PRESENTACIÓ 
 
 Benvolgudes famílies de l’Escola  Pompeu Fabra: 
Totes les professores, el personal d’administració i serveis i la Direcció de l’escola els 
dóna la benvinguda al nou curs escolar esperant que hagin passat unes bones vacances. 
Ens agradaria poder-los informar, breument, sobre el funcionament d’aquest curs 2018-19. 
A  les reunions de classe se’ls  donarà una informació molt  més acurada.  
Aquest curs s’inicia  amb el mateix horari del curs passat: 8’30 a 12 i de 15 a 16’30. 
     Us volem fer saber que, fins el moment, tenim una matrícula de 315 alumnes (mobilitat 
contínua durant tot el curs).  

      
PROFESSORS/ES  

 
              EDUCACIÓ INFANTIL 
 

 P-3 A : Sra. Sara Blàzquez 
           P-3B : Sra. Carme Juncosa 
 P-4    : Sra. Natàlia Rodríguez  
 P-5    : Sra. Fàtima Vàzquez 
 
Professores de Reforç:  Sra. Maria Atanes i Sra. Beatriz Carrelero  

 
 PRIMÀRIA 
 

 C. Inicial 1r    : Sra. Soraya Eslava     
 C. Inicial 2n   :  Sra. Olga Raya 
             
 C. Mitjà 1r A    :  Sra. Montserrat Torra 
 C. Mitjà 1r B    :  Sra. Laura Fernández 
 C. Mitjà 2n A   :  Sra. Leticia Almagro 
 C. Mitjà 2n B   : Sra. Mari Bricio 
             
 C. Superior 1rA:  Sr. Joan F. Márquez 
 C. Superior 1rB:   Sra. Olga Pascual 
 C. Superior 2nA:  Sr Javier Bermudez.  
  C. Superior 2nB: Sr. Aaron Serrano 
       
 Educació Especial  :  Sra. Mª Angels Corredor i Sra. M. Belen Moreno 
 Música                 :  Srs : Olga Raya i Pere Gort 
           Educació artísica (plàstica): Sra Susanna Castro 
 Educació Física   :  Sres. Olga Pascual i Mònica Noriega . 
        Anglès                 :  Sres.  Anna Alegre, Javier Bermúdez i Isabel Toledo 
 Religió                 :   Sr. David Chafer     

Aula d´acollida    :  Sra. Estrella Trillo 
Biblioteca            : Sra. Núria Domènech 
SIEI :  Sra. Maria Cebrian (Terapeuta)   i  Sra. Mª Teresa  Ventosa (Educadora) 
TEI                      :  Sra. Mònica Rodríguez 
 

 

 

 

EQUIP DIRECTIU 

 Directora:  Sra. Beatriz Carrelero  
 Cap d’estudis: Sra. Núria Domènech 
 Secretaria: Sra. Susanna Castro 
 



            PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

           Conserge: Sr. Francisco  Moya/ Victor Vacas 
           Administrativa: Sra. Alicia Iniesta 
  

 

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 
 

EQUIP DIRECTIU 
 

 Sra. Beatriz Carrelero  
 Sra. Núria Domènech 
 Sra. Susanna Castro 
 

SECTOR PARES I MARES I 
REPRESENTANT DE L’AMPA   

Sra. Thais Cano 
Sra. Judith Fuentes 
Sra. Mònica Viegas 
Sr. Jordi Ruedas 
Sra. Susanna Morros 
Representant AMPA:  Mª Mar Garnica 

SECTOR PROFESSORAT Sra. Carme Juncosa 
Sra. Àngels Corredor 
Sra. Fàtima Vázquez 
Sra. Olga Raya 
Sra. Maria Cebrian 
Sra. Mari Bricio 

REPRESENTANT AJUNTAMENT Sr. Jaume Casañas 
SECTOR SERVEIS. Sra. Mònica Rodríguez 

 
CALENDARI ESCOLAR 

 Vacances de Nadal: Del 22 de desembre de 2018  al 7 de gener de 2019, 
ambdós inclosos. 
              

       Vacances de Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós 
inclosos. 

 
Dies Festius:  
  Divendres 12 d’octubre de 2018 
            Dijous 1 de  novembre de 2018  (Tots Sants). 
                      Divendres 2 de novembre de 2018 (Lliure disposició) 
            Dijous 6 de desembre de 2018  (Dia de la Constitució). 
                      Divendres 7 de desembre de 2018 (Lliure disposició) 
  Dissabte 8 de desembre de 2018 (La Immaculada). 
                     Dilluns 21 de gener de 2019 (Festa Local) 
                     Dilluns 4 de març de 2019 (Festa Local) 
                     Dimarts 1 de maig de 2019 (Festa del treball). 
                     Dilluns 20 de maig de 2019 (Lliure disposició) 
                       
                                    
 
             Jornada intensiva:  21 de desembre de 2018 de 8’30 a 12’30 h. 
                                               10 al 21 de juny de 2019  de 8’30 a 12’30 h. 
                  
 Últim dia de curs : 21 de juny de 2019 
     
 
 
 



 
ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC 
 

El Centre té dues aules d´Educació Especial  i una aula SIEI. La  
psicòloga de l´EAP també dedica un matí  setmanal als alumnes amb 
necessitats educatives.  
 
 

ALTRES SERVEIS  DE L´ESCOLA 
 

Aula d’informàtica, aula de música, aula d’anglès i plàstica, aula de 
psicomotricitat, SIEI (Suport intensiu per l’escolarització inclusiva), 
aula multisensorial, biblioteca, aula d’acollida per alumnes 
nouvinguts, gimnàs, menjador  (gestionat pel Consell Comarcal), 
aules per poder treballar amb petit grup i poder atendre a la 
diversitat  i transport escolar gestionat per l’Ajuntament del poble. 
 
 

   REUNIONS DE PARES/MARES INICI DE CURS 
 

P-3 Divendres 7 de setembre de 2018 
Dimecres 16 de gener de 2018 
Dimarts 4 de juny de 2019 

P-4 Dilluns 22 d’octubre de 2018 

P-5 Dimecres 24 d’octubre de 2018 

1r Dimarts 25 de setembre de 2018 

2n Dilluns 24 de setembre de 2018 

3r Dimarts 2 d’octubre de 2018 

4rt Dilluns 1 d’octubre de 2018 

5è Dimarts 9 d’octubre de 2018 

6è Dimarts 16 d’octubre de 2018  

   
 

 
HORARI DE DIRECCIÓ 

 

DIRECTORA Dilluns de  12 a 13 h.  
Dijous de: 15’45 a 16’30 h. 
Divendres 8’30 a 9’30 h. 

CAP D’ESTUDIS Dilluns de 12 a 13 h. 
Divendres de 8’30 a 9’30 h. 

SECRETARIA Dijous de 8’30  a 10’30 h. 
Dilluns de 15 a 15’45h. 

 
 
 
 

HORARI DE SECRETARIA 
 

DIJOUS: de 8:30 a 10:30 
 
DIMARTS I DIVENDRES: de 8:30 a 13:00 
 
 



HORARI  VISITA PROFESSORS/ES 

L’horari per parlar amb els/les professors/res serà tots els dilluns de 12 a 13h. 
(prèvia hora concertada)             
Divendres de 12 a 13h (prèvia hora concertada)  La tutora de 1r. 
 
PROGRAMA DE SALUT ESCOLAR DURANT EL CURS 2018-19 
    El Departament de Sanitat i Seguretat Social realitzarà  els següents 
exàmens mèdics: 
 
     a- Administració de vacunes a : 
  Vacuna VPH (només noies de 6è) 
                      Vacuna antihepatitis A+B  nois i noies de 6è 
                      Vacuna antivaricel.losa 
 b- Revisió bucodental a 1r i 6è. 
             
   El Centre demanarà l’autorització escrita als pares i mares per poder realitzar 
la vacunació i la revisió. 
 
    Participació en el programa INFADIMED (Infància i dieta mediterrània), 
adreçat als alumnes de P3, P4, P5, 1r i 2n. Dirigit per la infermera de pediatria 
del CAP de Cunit. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTES POPULARS L’escola celebrarà la festa de la Castanyada, Nadal, Setmana cultural, Carnaval, 
 Pasqua, Sant Jordi i activitats d’interculturalitat.   

SORTIDES 

 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

PARVULARI Sortida al bosc 
P3: 5 de novembre 
P4: 9 de novembre 
P5: 6 de novembre 
 

Sortida al Bon Preu 
P3: 23 de novembre 
P4: 22 de novembre 
P5: 20 de novembre 
 

Biblioteca “Marta Mata” 
P3,P4 i P5: data pendent 
de confirmar. 
 

 
Parc del Patufet 

P3, P4 i P5: 28 de febrer 
 
 

Granja Maset dels cavalls 
P3 i P4: data pendent de 
confirmar. 

 
P5: Colònies d’una nit a “El 

Pinar” (Canyelles) 
14 i 15 de maig 

 
Sortida a la platja 

P3, P4 i P5: 14 de juny 

CICLE INICIAL Parc de les Olors: Cal 
Vilanova. Sant Marçal 

 
17 d’octubre de 2018 

Sortida a la platja per 
celebrar dijous gras 

 
28 de febrer 

 
Espai Xocolata Simón Coll. 
Sant Sadurní d’Anoia. 

  
     26 de març de 2019 

 

Colònies d’una nit a “El 
Pinar” (Canyelles) 

 
14 i 15 de maig 

 

CICLE MITJÀ Cultural  Visita a les dunes 
de Segur de Calafell  

 
16 Novembre  2018    

 

Visita i Taller a la fàbrica 
Simón Coll  (Vilafranca del 

Penedès) 
26  Març 2019   

 

Canal Olímpic de Catalunya 
Castelldefels (Barcelona) 

6  Juny  2019 

CICLE SUPERIOR Sortida coneixement de 
l’entorn del municipi.  
 
31 d’octubre de 2018 
 

 

Sortida a Cosmocaixa 

Barcelona.  

13 de març de 2019 

 

Grups: 5è. 

Sortida Ciutadella ibèrica.  

14 de maig de 2019 

Grups: 6è. 

Sortida Castell de Calafell.       

15 de maig de 2019 

ALTRES ACTIVITATS 

TALLERS TECNOLOGIA Tallers d’electrònica, programació i robòtica, a 1r, 2n, 3r i 4t. 
Dronòtica/impressió 3D a 5è i 6è (a concretar) 

NATACIÓ SEGON DE PRIMÀRIA, segon trimestre del curs. 

XERRADES MOSSOS Internet segura 6è 
Aproximació policial a 3r i 4rt (Pendent de confirmar) 

EDUCACIÓ VIAL  Educació vial P-3 a 3r  Organitza Policia, Ajuntament  (Pendent de confirmar) 
 Parc de trànsit de 4rt a 6è .  



NORMES A TENIR EN COMPTE PEL BON FUNCIONAMENT DEL 
CENTRE. 
 

NORMES DE CONVIVÈNCIA ANNEX 1 
PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA 
 

Els alumnes tenen dret i deure d’assistir al Centre tots els dies lectius. Les faltes 
d’assistència hauran d’ésser justificades per escrit al tutor/a respectiu. 
En hores de classe no podrà sortir cap alumne/a del Centre si no són recollits pels seus 
pares, mares  o tutors/res. 
L’absentisme escolar serà delicte (Codi Penal art 266 ) 
SANITAT ( NOF del Centre, aprovat pel Consell Escolar  , article 85.2) 
 

85.2 L’escola atén als alumnes que es fan mal o es troben malament en horari escolar 
tenint en compte el següent: 
Fer una primera cura si es considera que aquesta és lleu. 
Trucar la família en cas de més gravetat. Si aquesta no es localitza el tutor/a acompanyarà 
l’alumne/a al metge. Si el tutor/a no hi es la direcció determinarà qui l’acompanyarà. 
El trasllat es farà amb ambulància o amb la Policia Local segons el cas. 
Quan un alumne es trobi malament (vòmits, mals de cap, etc...) no se li administrarà cap 
medicament i s’avisarà la família. 
Si un alumne/a segueix un tractament, cal portar una autorització del metge i de la família 
especificant la dosi i l’horari. Si la dosi se l’hagués de prendre en horari de menjador 
s’haurà de notificar, també, per escrit a les monitores de menjador. 
85.3 Els/les alumnes que tinguin polls hauran de restar a casa fins que els hagin eliminat. 
85.4 Els/les alumnes que no puguin realitzar alguna activitat física durant un període 
continuat de temps hauran de justificar-ho amb un certificat mèdic. 
85.5 Els/les alumnes que hagin tingut una malaltia de caràcter contagiós (varicel·la, 
pulmonia, etc ) hauran de portar del metge els dies que han de fer repòs.  
 

ENTRADES I SORTIDES 
(Article 42  del  NOF ) 
42.1. Respecte a les entrades d’Educació Infantil 
Les entrades es faran per l’entrada del pati d’Educació Infantil. 
Les portes d’infantil es tancaran a les 8’35 i les 15’05 h .Els alumnes que arribin més tard 
hauran d’entrar per la porta principal i els seus pares o mares hauran de signar un 
document justificant el retard. 
Durant el mes de setembre els pares, mares o tutors/res dels alumnes de P-3 podran 
acompanyar als seus/seves fills/es fins a l’aula. La resta de pares, mares, tutors/res 
hauran de quedar-se a l’altra banda de la porta d’entrada. 
Si algun pare, mare o tutor/a necessita parlar urgentment amb el/la tutor/a haurà d’entrar 
per la porta principal i comunicar-ho al conserge. 
Els dies de pluja els/les alumnes podran ser acompanyats fins a les aules i entraran per la 
porta del seu pati i/o porta principal. 
42.2 Respecte a les entrades de Primària 
Els/les alumnes entraran per la porta del pati gran. La porta es tancarà a les 8’35 i 15’05. 
Els alumnes que arribin més tard entraran per la porta principal i els seus pares/mares 
hauran de justificar l’absència. 
Si algun pare, mare o tutor/a necessita parlar urgentment amb el/la tutor/a haurà d’entrar 
per la porta principal i comunicar-ho al conserge. 
Els dies de pluja els/les alumnes de primària entraran per la porta principal i se’ls podrà 
recollir a les aules a l’hora de sortida, entrant per la porta del pati.  
 
 
 



42.3 Respecte a les sortides d’Educació Infantil 
Els/les mestres acompanyaran als nens/es fins a la porta de sortida del recinte del pati i 
els entregaran als pares, mares, tutors/es, persones autoritzades i/o a les monitores de 
l’autobús, activitats extraescolars, etc. 
Els pares/mares hauran d’esperar fora de la reixa. 
Els dies que estigui plovent a l’hora de sortida es podran recollir a les aules. 
Si un/una nen/nena no l’han vingut a buscar a l’hora es quedarà a l’escola fins que el 
recullin i se seguirà el protocol establert (trucar a la policia). 
 

42.4 Respecte a la sortida de Primària 
  Els/les mestres de C.Inicial acompanyaran als seus/seves alumnes fins a la porta de 
sortida del recinte del pati i els entregaran als pares, mares, tutors/es, persones 
autoritzades i/o a les monitores de l’autobús, activitats extraescolars, etc. 
  La resta  d’alumnes ho faran lliurement sense haver d’esperar que els recullin. 
  Si un/a nen/nena de C. Inicial no l’han vingut a buscar a l’hora se seguirà el protocol 
establert (trucar a la policia). 
 
ACTUACIONS DEL CENTRE EN EL SUPOSIT DE RETARD EN LA RECOLLIDA DE 
L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL A LES HORES DE SORTIDA 
Quan es produeixi un retard en la recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari escolar, es 
procurarà contactar amb la família o els tutors legals de l’alumne/a. Un cop esgotats 
sense efecte els intents de comunicació amb la família o amb els tutors legals, el/la 
professor/a que fins aquell moment hagi estat  a càrrec de l’alumne/a comunicarà 
telefònicament la situació a la Policia Local i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-
lo a la seva custòdia. 
Aquest procediment d’actuació en situacions de retard en la recollida de l’alumnat figura 
explícit en les normes d’organització i funcionament . 
 
ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS A ALUMNES EN HORARI ESCOLAR 

Per a administrar medicament als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti un 
informe del metge on hi 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’omplir el document  que el 
centre li facilitarà  perquè autoritzi al personal del centre administrar la medicació prescrita 
al fill o filla. 
En cas que l’alumne/a utilitzi el Servei de menjador s’haurà d’actuar de la mateixa forma. 
 
ANIVERSARIS 
Tenint en compte les instruccions que dóna el Departament de Sanitat sobre manipulació 
d’aliments, es decideix que per  evitar toxiinfeccions alimentàries no es podran ingerir en el 
centre aliments elaborats a casa. 
 NO ES PERMET PORTAR PASTISSOS QUE S’HAGIN DE MENJAR AMB CULLERA, NI 
GELATS. 
 

LLIURAMENT D’INFORMES 

E. Infantil : dos informes un al gener i l’altre a final de curs. 
Primària: un cada trimestre. 
PAGAMENT DE SORTIDES I MATERIAL 

Pel que fa a les sortides s’hauran de respectar les dates indicades en el full informatiu. No 
s’admetrà cap pagament després de la data indicada. 
Es prioritza el pagament de material per davant de l’excursió.  
Quant al material, si alguna família té problemes per abonar la quota de material haurà de 
parlar amb Direcció. 
FOTOS 

Recordem a totes les famílies que dins del recinte escolar no es poden fer fotos als 
alumnes. El centre penjarà a la WEB i BLOGS  fotos de les activitats. 



 
 
ALTRES INFORMACIONS  
    
DOCUMENTS ESCOLA 

Les Normes d’organització i funcionament del Centre i el Projecte de 
Direcció els podeu consultar a la  WEB del centre . Si algú  no disposa 
d’ordinador  els podeu demanar a Secretaria  i els ho donaran en paper. 
http://agora.xtec.cat/ceip-pompeu-cunit/ 
 
WEB DEURES DELS ALUMNES 

 ANNEX 2 
BEQUES 
El centre informarà per escrit a les famílies i mitjançant WEB . 
 
 

 

 
La Direcció. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEX  1 
NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 
1-S’ha de ser puntual. Els/les alumnes que hagin d’arribar tard ho hauran de fer 
acompanyats d’un adult i amb el justificant corresponent. En cas de 
reincidència s’aplicarà el protocol establert. 
2- S’hauran de fer files davant de l’aula quan soni el timbre. 
3- Els abrics s’hauran de penjar als penjadors i no a les cadires. 
4- Realitzar les tasques encomanades pels mestres. 
5-Respectar el dret d’estudi dels companys. 
6-Respectar els altres i respectar les instal·lacions. Quan un/una alumne/a 
intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions o al 
material del centre o en sostreguin l’hauran de reparar o substituir. (Article 38 
de la Llei d’Educació) 
7-És obligatori portar el material necessari que permeti un desenvolupament 
normal de les activitats. 
8-S’ha de venir net i endreçat amb roba i sabates adequades (sense XANCLES 
de platja). 
9-No podran absentar-se de l’escola sense permís. 
10-Els/les alumnes que no puguin realitzar alguna activitat física durant un 
període continuat de temps hauran de justificar-se amb un certificat del metge. 
11-És obligatori portar la roba esportiva adequada a les activitats d’educació 
física i no es podran portar arracades llargues, pírcings etc. 
12-Cal evitar els sorolls, baralles, crits, paraules grolleres etc. 
13-En acabar les classes s’ha de deixar l’aula en ordre. 
14-Els/les alumnes que hagin tingut una malaltia de caràcter contagiós 
(varicel·la, pulmonia, etc.) hauran de portar el document del metge que posi els 
dies de repòs que haurà de fer. 
15-Si un/una alumne/a segueix un tractament mèdic, cal portar una autorització 
del metge o de la família especificant la dosi  i l’horari. 
16-No es pot menjar llaminadures a l’escola, excepte en casos puntuals: festes, 
aniversaris, etc. 
17-Es demana als pares/mares que donin als seus/seves fills/es entrepans i/o 
fruita per esmorzar. Considerem, també, molt important que els/les alumnes 
arribin a l’escola ben esmorzats. Els dimecres s’haurà de portar fruita. 
18-Els/les alumnes no poden  utilitzar telèfons mòbils en el centre i si en 
porten hauran d’estar apagats en horari escolar i guardats a les motxilles. 
El centre no es responsabilitzarà d’ells. En cas de que s’utilitzi o soni a 
l’aula els pares l’hauran de venir a buscar a direcció. 
19-Els/les alumnes no han de portar jocs electrònics. 
20- Els alumnes no podran portar gorres ni barrets a l’aula. 
21- Els alumnes no podran portar a les aules skateboards. 
22- Els alumnes que perdin o deteriorin un llibre de préstec hauran de comprar 
un llibre igual o de les mateixes característiques. 
23- Respectar les normes de cada classe. 
24- L’escola no es fa responsable dels diners que puguin portar els alumnes a 
classe o a les excursions. Es recomana que no en portin. 
25- L’escola vol aplicar normes d’escoles verdes i ajudar al medi ambient, per 
aquest motiu volem que els alumnes deixin de portar  sucs de tetrabrics i 
embolcalls de plata en els esmorzars. A l’hora del pati no es podran treure 
forquilles i cap utensili punxant. 



26- Els alumnes no podran portar pírcings, arracades llargues, collarets, 
braçalets, etc que puguin provocar lesions als alumnes a l’hora de fer educació 
física. Si un alumne/a s’acaba de posar el pírcing i ha d’estar 20 dies sense 
poder treure-se’l, se l’haurà de tapar i el pare/mare haurà de signar un 
document conforme se’n fa responsable del que pugui passar. 
27- S’han de respectar i complir les normes de convivència. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 2 

INSTRUCCIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB 
Des del curs 15-16 el nostre centre té una nova web. És una web molt més àgil 
i fàcil d’utilitzar; igual que a l’anterior podrem consultar la següent informació i 
molt més: 

- Veure els vostres fills/es en diverses activitats mitjançant les fotografies.   

- Visualitzar els blocs dels diferents cicles.  

- Veure i controlar els deures i exàmens.  

L’ adreça de la pàgina web és:  
 

http://agora.xtec.cat/ceip-pompeu-cunit/ 
 

Per accedir els deures i les agendes:  
 
L’usuari s’ha de situar a la finestra i clicar al nivell de l’alumne: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’obrirà la finestra del nivell escollit i a la part esquerra apareixen els calendaris 

de les dues classes, per exemple: 6èA i 6èB.  Per veure els deures de cada dia 

només cal posar  el cursor del ratolí a sobre del dia en concret (també podem 

clicar el dia, d’aquesta manera se’ns obrirà en una altra pàgina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aquest curs trobareu els blocs dins de la mateixa pàgina web. En aquests blocs 

trobareu  les fotos de grup dels vostres fills/es, les diverses activitats que es fan 

a les aules, les sortides i les excursions.  

Les fotos de les festes populars conjuntes: la castanyada, el Nadal, 

carnestoltes, la mona... s’aniran penjant a la portada de la pàgina web. 

 

 

 


