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ESCOLA PUIGBERENGUER 

 

C/NÚRIA S/N 

08242  MANRESA 

TELF: 938787125 

ceip-puigberenguer@xtec.cat 
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ESCOLA  

PUIGBERENGUER 

CURS  

2018-2019 
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VOLEM CONÉIXER LA FESTA 
VIURE-LA I COMPARTIR-LA 

      ANÒNIM 
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RECORDATORIS 

 

 
  

Les famílies NO poden accedir en cotxe al pàrquing interior 
del centre del c/ Núria: està restringit als treballadors.   
 
Pel bon funcionament de les activitats escolars es prega no 
accedir al centre fins 10 minuts abans de les entrades i sor-
tides dels alumnes.                             
Estem adscrits al projecte de PATIS OBERTS, recordeu 
que els alumnes no poden quedar sols al centre fora de 
l’horari lectiu; o bé estan sota el control del monitoratge o 
amb les seves respectives famílies. 

 
Recordeu que els pares no poden pujar a les aules en 
horari lectiu. Cal passar per secretaria. 
 

Per comunicar-se amb el tutor és preferible fer-ho per escrit 
(notes escrites o agenda). La comunicació telefònica s’hau-
ria de limitar a les urgències.  
 
Els dijous és el dia de la FRUITA. Tots els nens n’han de 
dur per esmorzar. 
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HORARI SECRETARIA 

De dilluns a divendres  de 9.00h a 13.00h del matí i  

    de 15.00h a 16.30h de la tarda 

 
HORARI DE PAGAMENTS 

 

Dilluns, dimecres  i divendres al matí   
 de 9.00h a 9,30h.  

Dilluns, dimecres i divendres  la tarda   
 de 16,15h a 16,45h 

 

ATENCIÓ: No s’acceptarà cap pagament 
fora d’aquest horari.  

 

El termini per pagar les sortides que no s’hagin pagat 
a l’inici de curs és una setmana abans de la data de la  
sortida. 

 

 

 

 

 

Es prega comunicar a secretaria els canvis de telèfon, 
correu electrònic i domicili. 
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CALENDARI ESCOLAR 2018-2019 
 
 

 Primer trimestre: del 12 de setembre al 21 de desembre 
Segon trimestre: del 8 de gener al 12 d’abril 
Tercer trimestre: del 23 d’abril al 21 de juny 
  

Horari:  
Des del dia 12 de setembre l’horari serà: 
Matí:       9 h-12.30 h 
Tarda:    15 h-16.30h 

  
Jornada Intensiva: 
  

Dia 21 de desembre de 2018 de 9h a 13h 
Del 5 al 21 de juny de 2019 de 9h a 13h 
  

Dies festius:  
Els dies festius de lliure disposició, proposats pel Consell 
Escolar Municipal de Manresa són: 
  

 divendres 2 de novembre de 2018 

 divendres 7 de desembre de 2018 

 divendres 22 de febrer de 2019 

 dilluns 25 de març de 2019 
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RELACIÓ DE MESTRES    
       

Aula de suport per a          
l’Educació Especial     Montse Cardellach  
     Alba Serra    
     Sara Vila 
  

Música                   Teresa Trullàs 
  

   
Educació física           Francesc Martínez  

Logopèdia  i                 Montse Cantarell 
MALL     M. José Durán 

        
Assessor EAP               Montse Pladevall 
 

EQUIP DIRECTIU                  
  

Directora    Montse Cardellach 

Cap d’estudis   Mercè Sanahuja 

Secretària   Montse Gracia 
 

Administrativa    Montse Martí 
  
  

Conserge     Javier Godoy  
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RELACIÓ DE MESTRES  

Educació Infantil:                                     
 Montse Corrons          Anna Hinojo         
 Cristina Esquius          Montse Saladelafont 
 Cèlia Fíguls      Mª Pilar González    
 
Suport a l’Educació Infantil: 
 Rosa Bonet 
 Elvira Padró   
 Montse Gracia        

Educació Primària 
  

Sònia Muñoz 

Begoña Sorroche 

     Mireia Miró      
Ermengol Puig   
Montse Torras 

Maria Babià                                             
  Marta Antequera           

 Mar Garriga                  
 Carme Torra 

 Imma Soler 
 

Anglès         Mari Villarta   
     Imma Soler  
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Colònies escolars curs 2018/19 
 
 
 

 P4 i P5:    16 i 17 de maig de 2019 a  
  Mas  Saiol (Moià) 

 
CI:            6, 7 i 8 de maig de 2019 a  
  La Carral (Solsona) 
 
CM:           8, 9 i 10 de maig de 2019 a  
  La Sala (La Pobla de Lillet) 
 
5è:            13, 14 i 15 de maig de 2019 a  
  La Finca Tamarit (Tamarit) 
 
6è:            19, 20 i 21 de juny de 2019 a  
  Cal Candi  (Vilada) 
 
 

(Consulteu el calendari adjunt) 
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REUNIONS DE PARES 
 
 
 
S’explicaran tots aquells aspectes rellevants del curs. 
L’assistència a aquestes reunions és molt important per a 
vosaltres, mares i pares, ja que sou els responsables de 
l’educació dels vostres fills i per tant els primers interes-
sats a conèixer i participar en la vida de l’escola en què 
delegueu bona part de la seva  formació i educació. 
 
 
 

Les reunions seran a les 17.00 h de la tarda a les aules 
corresponents, excepte les reunions de P3, P4 i P5 que 
seran a les 19.00 h. 
 
Recordem que heu de venir sense el nen o nena. 
 
 

Qualsevol canvi serà notificat. 
  
  
 

19 

 

Alternatives de pagament: 

  

Opcions de pagament de la quota de material i sorti-
des 

  

Aquelles famílies que ho sol·licitin podran fer el pagament de 
la quota de material i sortides en dues parts: 

 1ª: Començaments de setembre: 50% quota. 

 2ª: Començament de novembre:  50% quota. 

 

Les famílies que ho necessitin podran seguir amb el pagament 
fraccionat (passeu per el despatx a sol·licitar-ho). 

  

NOTA: Aquelles famílies que ho desitgin podran agrupar tots 
els pagaments al setembre: material, sortides, colònies 
(excepte colònies de Cicle Superior). 
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PAGAMENT DE LES QUOTES 
 

  

 
Per facilitar el pagament a les famílies i per reduir-ne els cos-
tos i temps de gestió, s’ha acordat que el sistema de paga-
ments serà el següent: 
 

El pagament es farà de forma presencial a l’escola. 

  

Dades de pagament al setembre: 

 

 Data/hora:   5 de setembre de 14 h a 20 h 

   6 de setembre de  8 h a 14 h 

        7 de setembre de 14 h a 18 h 

 Lloc: vestíbul de l’escola 

 Es podrà pagar en efectiu o amb targeta. 

 Aquests mateixos dies també es podran comprar tiquets 
de menjador en el mateix horari de cobrament de quotes. 
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Calendari de reunions 

 

 Educació Infantil a les 19 h. 
 

Pàrvuls 3 anys   dijous 6 de setembre 

Pàrvuls 4 anys   dimecres  5 de setembre 

Pàrvuls 5 anys   dimarts      4 de setembre 
 
 

 Educació Primària a les 17 h. 
 

Cicle Inicial    1r   dijous      20 de setembre 

Cicle Inicial    2n   dijous      13 de setembre 

                
Cicle Mitjà      3r   dilluns      17 de setembre 

Cicle Mitjà      4t   dimecres  19 de setembre 
 

Cicle Superior 5è  dijous        6  de setembre   
Cicle Superior 6è  dimarts     18 de setembre 

 
 
 
 
  

Les entrevistes pares-mestres s’hauran de concertar prèvia-
ment.
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SERVEI DESPERTADOR 

  
  

 
Aquest servei està gestionat per l’AMPA de l’escola. 
 

L’horari serà de 8h a 9h del matí amb entrada de 8h a 2/4 
de 9h. A partir d’aquesta hora l’accés a l’escola es tancarà 
fins l’horari habitual d’entrada (8.50h). 
 

L’espai destinat a aquest servei serà el menjador dels petits. 
S’accedirà per l’entrada del c/Núria i caldrà acompanyar als 
nens/es fins al menjador. 
 

A les 9h la monitora acompanyarà a la classe als alumnes 
d’Educació Infantil. La resta aniran cap a les seves files. 
 

Us agrairíem que portéssiu algun conte o joguina per poder 
compartir en aquesta estona. 
 

El preu  per aquest curs 2018-2019 estarà subjecte a les ins-
cripcions que hi hagi (aprox. 35€).  

 

MENJADOR 
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 Les quotes de P-3, 1r, 3r i 5è inclouen el cançoner que 

se’ls lliurarà a la classe. 

 

 La quota de 1r inclou el BINDING 

 

 Les quotes de 1r, 3r i 5è inclouen el preu de l’activitat 

de treball de les emocions “El lotus blanc”, subvencionada 
en un 50% per l’Ajuntament.  

 

 Les quotes de 2n, 4t i 6è inclouen el preu de l’activitat 

de treball d’emocions “El lotus blanc plus”, subvencionada 
en un 50% per l’Ajuntament. 

 

 La quota de 3r. inclou les llibretes i carpetes de cicle 

 

 Les quotes de 5è i 6è inclouen l’agenda. 

 

 La quota de material inclou una part pel FONS BIBLIO-

GRÀFIC del centre (Biblioteca de l’escola). 
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CURS MATERIAL SORTIDES 

 

COLÒNIES 

P-3 94 35,5 - 

P-4 90 23,5 96 

P-5 90 64 96 

1r 118 44 Aprox.125 
2n 80 57 Aprox.125 
3r 88 17 Aprox.140 

4t 80 37 Aprox.140 

5è 94 69 152 

6è 100 77,5 140 

QUOTES MATERIAL COMUNITARI 
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MENJADOR 

 

 
Porten a terme la gestió  del menjador  un equip de 12 mo-
nitors. 

  

Les famílies podran consultar el menú de cada mes a la pà-
gina web de l’escola www.puigberenguer.net  Si algun alum-
ne patís dificultats en l’adaptació al menjador, els pares se-
ran avisats per telèfon. 

  

El menjador no fa menús de règim ni dóna medicacions. 
  

És imprescindible tirar el tiquet a les bústies corresponents, 
cada dia a les 9 h del matí. Aquest any hi haurà una bústia 
per cada curs. NO es podran posar papers en blanc. Si 
algú es descuida el tiquet s’haurà de trucar a l’escola el ma-
teix dia abans de les 11h. 
  

Els tiquets s’han de comprar a l’escola el dimarts, dimecres i 
dijous de 8,50 h. a 9,20h i dimarts i dijous de 16,20 h a 
16,50 h. Abans de començar el curs es podran com-
prar tiquets els mateixos dies que es cobrarà el ma-
terial. 
  

La comissió de menjador ha revisat el cost del tiquet i es-
sent aprovat en Consell Escolar, el preu per aquest curs que-
da fixat, en 5,70 € (cal comprar un mínim de 10 tiquets). 

http://www.puigberenguer.net
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Els alumnes de P3 disposen d’un menjador per a ells 
sols. Més tard, aquests alumnes  dormen després de di-
nar. Els alumnes de P4 i P5 tindran una estona per a re-
laxar-se. 

   

Si un alumne que faci ús del servei de menjador ha de 
sortir de l’escola en el temps comprès entre les 12.30 i 
les 15.00 h, cal que porti la conformitat dels pares per 
escrit. 
  

Per parlar amb la Joana, la coordinadora d’aquest ser-
vei, podeu passar per l’escola o telefonar tots els matins 
de 9 a 10 h. Si heu de fer alguna observació puntual, 
anoteu-la a l’apartat d’observacions del mateix tiquet. 
 
Durant el primer trimestre es donaran uns impresos per 
tal d’autoritzar el germans grans a recollir els petits i 
marxar sols cap a casa amb la responsabilitat de la fa-
mília en els dies de la jornada intensiva. 
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Recordem la importància de valorar el material per-
sonal i d’escola. 
Sovint no li donem el valor que té. 

Altre material obligatori: 
-        Una bata per plàstica. 
    Carpeta per les sortides (pot ser la d’anys 
 anteriors) que no pesi i sense separadors. 



14 

 

Material personal cicle superior 

 

Amb la finalitat que l’alumne pugui seguir la dinàmica de 
Cicle Superior (diferents àrees, mapes, làmines, dossiers, 
llibretes, deures per casa ...), i vagi aconseguint l’autono-
mia necessària per poder passar a l’institut, cada alumne 
ha de portar el seu material de treball. 
 
Per tal de no apujar les quotes, hem decidit que cada alum-
ne porti de casa, el primer dia de classe, un estoig (de roba 
o plàstic, no pot ser de llauna), amb: 
  
-        llapis de duresa HB2 (tou), per poder dibuixar. 
-        goma 
-        maquineta 
-        bolígraf blau 
-        bolígraf vermell 
-        punta fina negre 
-        12 colors 
-        12 retoladors (prims) 
 
Material opcional: 
-        Llapis de mines. 
-        Altres puntes fines 
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AMPA 
 

L’assemblea General ordinària de l’Associació de mares i 
pares de l’escola, tindrà lloc el dissabte 29 de setembre 
S’informarà de l’hora més endavant 

  
  

 Horari AMPA 
 

 Tardes:  de dilluns a divendres:  

de 16.30 a 17.30 
  

Per a qualsevol consulta referent a l’AMPA us podeu adre-
çar a:  

ampapuigberenguer@gmail.com 
  
  

   QUOTA AMPA:  

25 euros per família + aportació fons solidari. 

 

NOTA: Els dies 5, 6 i 7 de setembre, en l’horari de cobra-
ment de material  els representants de l’AMPA hi seran per 
informar  de qualsevol dubte. 
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LLIBRES 
Cicle Inicial 
  
1r de Primària 
 
 Quadernets Set i mig  Editorial Teide 
        nº 1 ISBN   9788430778171 

nº 3 ISBN   9788430778195 
nº 5 ISBN   9788430778218 

 Anglès   Class Book Big Surprise 1 Ed. Oxford 
       ISBN  9780194516204 

  
2n de Primària 
 
 Quadernets Set i mig  Editorial Teide 

nº 7   ISBN   9788430778232 
nº 8   ISBN   9788430778249 
nº 10 ISBN   9788430778263 

 Anglès  Class Book Big Surprise 2   Ed. Oxford 
        ISBN   9780194516211 

  
Cicle Mitjà 
  
3r de Primària 
 
 Anglès Activity Book  Big Surprise 3 Ed. Oxford 

        ISBN    9780194516228 
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4t de Primària 
 
 Anglès   Activity Book  Big Surprise 4   Ed. Oxford 

             ISBN  97801945162353 
 

 
Cicle Superior 
 
5è de Primària 
 
 Anglès 

Activity Book Big Surprise 5 Ed. Oxford 
        ISBN 9780194516242 
  

6è de Primària 
 
 Anglès 

Activity Book Big Surprise 6   Ed. Oxford     
         ISBN:  9780194516259 
 

NOTA: Els podeu passar a buscar per la llibreria Sobrerroca (Avda. de les 
Bases  de Manresa, 16 ) 


