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Calendari escolar 

• Inici d’activitats lectives: 12 de setembre de 2018 

• Finalització activitats lectives: 21 de juny de 2019. 

• Jornada intensiva: 21 de desembre del 2018 i del 10 al 21 de juny de 2019. 

• Vacances de Nadal: del 22 de desembre del 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós 
inclosos). 

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

• Festa local: 7 de desembre de 2018. 

• Dies de lliure disposició: 2 de novembre de 2018, 4 de març de 2019, 2 i 3 de maig 
de 2019. 

C/ de la font, 3  

Tel. 977 809 924    Fax. 977 657 510                                                                           e3002776@xtec.cat 

43883 Roda de Berà                     https://agora.xtec.cat/ceip-salvador-espriu-roda/ 

En aquest butlletí trobareu informació de l’organització i de les normes del 

centre. Així volem facilitar l’entrada a les famílies noves i a les que continueu 

a l’escola. Us volem agrair la vostra confiança i esperem continuar comptant 

amb la vostra col·laboració. Nosaltres continuarem treballant per mantenir una 

escola pública de qualitat. 

Us animem a visitar durant el curs el bloc de l’escola : 

https://agora.xtec.cat/ceip-salvador-espriu-roda/  

on podreu assabentar-vos de les últimes novetats i activitats.  

Ja sabeu que podeu consultar i aclarir els dubtes que tingueu durant el curs 

amb el professorat, la direcció i l’AMPA i que per a qualsevol dubte o suggeri-

ment restem a la vostra disposició. 

Des de la direcció del centre i el claustre de mestres desitgem que tingueu un 

BON CURS! 



Comunitat educativa 
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 Equip directiu   

Directora: Esther Sánchez     Cap d’estudis: Laura Baldrich     Secretària: Sandra Romero 

Educació infantil 

P3A - Blanca Solís 

P3B - Vicent Fernández 

P4A - Paquita Àvila 

P4B - Gemma Marsal 

P5A-  Montserrat Espasa 

P5B -  Maria Gómez 

Suport - Isabel Payan 

            - Esther Sánchez 

Psicomotricitat 

             - Gerard Gros 

              - Isabel Payan 

Educació primària 

1r - Yolanda Lorenzo 

2n - Yolanda Lebrijo  

3rA -  Raimon Ferrerons 

3rB -  Gemma Barceló 

4tA - Xavier Paredes 

4tB - Jordi Rubió 

5èA - Jordi Juan 

5èB -  Sandra Romero 

6èA - Maria Paula 

6èB - Sergi Jové 

Suport PRI -  Laura Baldrich                    

Especialistes 

Anglès   - Clio Álvarez / Carlos 
Mollà 

              - Clara Puig 

E. Especial - Marta Viladrich 

                   - Azahara López 

E. Física -  Gerard Gros 

                - Xavier Paredes 

E. Musical - Aina Alfons 

Religió - Rubèn Moyà 

 

Serveis educatius P
A

S
 

Conserge  Juan Cayetano Gómez 

A. Administrativa  Jessica Adrián 

Vetllador /a  Diana Pagès 

 Miguel Cuevas 

Sonia Loaisa 

Maite Santamaria 

Ma. Teresa Apelluz 

Psicopedagog 

Treballadora social 

Logopeda CREDA 
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Servei de neteja 

Empresa  

Coordinadora menjador  

Monitores  

Cuinera  

El Mèdol Restauració S.L. 

Begoña Zorrilla  

Sandra Montané 

Silvia Mondéjar  

Ana Belén Aranda  

Elvira Pulido  

Begoña Núñez 

Gestió monitoratge Sensación Activa, S.L. 

M. Carmen Cardelo M. Cinta Freixes 

Julia García Carol Núñez 



Horari escolar 
SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT A CICLE SUPERIOR De l’1 d’octubre de 2018  al 29 de maig de 2019. 
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Presidenta 

Cap d’estudis 

Secretària 

Representants mestres 

Esther Sánchez 

Laura Baldrich  

Sandra Romero 

Azahara López           Blanca Solís 

Yolanda Lorenzo        Xavier Paredes 

M. Francesca Àvila     Yolanda Lebrijo 

Representants pares i mares Mireia del Castillo       Imma Garceso       

Sandra Montané        Carles Martínez         

Sandra Merino 

Representant de l’AMPA Jordi Peirdró 

Representant del PAS Juan Cayetano Gómez 

Representant de l’Ajuntament Cèlia Treserres 

Del 12 de setembre de 2018 al 7 de juny de 
2019. 

Matí: de 9  a 12.30 h.  Tarda: de 14.45 a 16.15 h. 

Jornada intensiva: el 21 de desembre de 2018 i 
del 10 al 21 de juny de 2019. 

Matí: de 9 a 13 h.  

HORARI DE SECRETARIA  

Dilluns, dimecres i divendres de 9.15 a 11 h.  

HORARI D’ATENCIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU 

Concerteu hora de visita a consergeria. 

HORARI D’ATENCIÓ DEL PROFESSORAT  

Dijous de 12.30 a 13.30 h, prèvia sol·licitud.  AMPA 

Atenció al públic 

De dilluns a divendres 

de 9  a  9.30 h.  

Consell escolar 
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Relació família-escola 

Ed. infantil 

1r informe 
25/01/2019 

2n informe 
21/06/2019 

Ed. primària 

1r informe 
21/12/2018 

2n informe 
12/04/2019 

3r informe 
21/06/2019 
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Reunions inici de curs 

SERVEI D’ACOLLIDA PER A LES 

REUNIONS D’INICI DE CURS L’AMPA ofereix, PER A LES 
FAMÍLIES SÒCIES  servei 

d’acollida de 16.30h a 18.00h.  Cal que us apunteu a l’oficina 
de l’AMPA abans del dia 20 de 
setembre.  Durant les reunions no pot quedar 

cap alumne/a dins del recinte es-
colar.  

Festes 

Ecce Homo     principis d’octubre 

Castanyada    30 i 31 d’octubre                                                    

Nadal                  del 18 al 21 de desembre 

Dia de la Pau     30 de gener 

Carnava l    del 25 de febrer al 3 de març 

Vella Quaresma     divendres de Quaresma 

Sant Jordi     23 d’abril 

Fi de curs     del 18 al 21 de juny 

I dins de l’àrea d’anglès: 

Halloween  a l’octubre 

Sortides i colònies 

Durant el curs, els/les mestres tutors/es us lliuraran la informació de les visites, sortides i colònies programades. Re-
cordem que aquestes són activitats complementàries de l’aprenentatge escolar. Per tant, és convenient la participa-
ció de tot l’alumnat.  

Cal fer l'ingrés corresponent al caixer automàtic en els terminis indicats. Recordeu posar els noms i cognoms de 
l’alumne/a.  

Per a poder assistir a les activitats fora de les instal·lacions escolars, cal lliurar al tutor/a l’autorització degudament 
signada i el comprovant del pagament en el termini indicat.   

Ed. Infantil  
25/09/2018      
16.30 h. 

Cicle Inicial  
26/09/2018   
16.30 h. 

Cicle Mitjà  
27/09/2018  
16.30 h. 

Cicle Superior  
24/09/2018  
16.30 h. 



Espai de recursos i d’aprenentatge on 
podem trobar tot tipus d’informació en 
diferents suports i on es fomenta l’hàbit 
lector a través de la cerca, la investigació i 
el treball en diferents fonts d’informació. 
També organitza tota una sèrie d’activitats 
per a l’alumnat i les famílies: padrins lec-
tors, maletes viatgeres, exposicions temà-
tiques, 30 minuts diaris de lectura, partici-
pació al Certamen de lectura en veu al-
ta,... 

L’alumnat que utilitzi el servei de préstec 
de llibres de la biblioteca escolar haurà de 
retornar els llibres i materials puntualment 
i en bon estat. 

El responsable de la nostra biblioteca és 
el mestre Raimon Ferrerons.  
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Projectes i activitats 

Biblioteca  Escoles verdes 

Amb la participació en aquest progra-
ma pretenem que ens ajudi a incorpo-
rar la dimensió ambiental tant en la 
nostra gestió com en el nostre currícu-
lum. Les coordinadores del projecte 
Escoles Verdes són les mestres: Aza-
hara López i Aina Alfons. 

Pla català de l’esport 

Participem aquest curs en el Pla cata-
là de l’esport a l’escola, amb la finali-
tat d’incrementar la participació dels 
infants i joves en activitats físiques i 
esportives.  

Us anirem informant de les activitats 
que es duran a terme. El coordinador 
d’aquest pla és el mestre Xavier Pa-
redes. 

Reutilització llibres text 

Aquest projecte té l’objectiu de crear 
un banc de llibres amb una vida útil 
d’uns 3 o 4 anys que comporti un estal-
vi per a les famílies i dinamitzi i cohesi-
oni la comunitat educativa a través 
d’un projecte cooperatiu comú. 

El projecte és un model de reutilització 
parcial i progressiu destinat als alum-
nes de 3r a 6è de Primària i afecta 
únicament els llibres de text. Els qua-
derns d’activitats de les diferents àrees 
i competències no hi estan inclosos 
perquè són fungibles. 

A principi de cada curs, l'AMPA propor-
ciona, a l’alumnat que s’hi adhereix, els 
llibres que formen part del projecte.  

Al final de curs, les famílies han de 
retornar-los en bon estat perquè pu-
guin ser reutilitzats el curs següent. 

Pla d’emergència 

Hem programat una sèrie d’activitats 
per implementar el Pla d’emergència. 
Una d’aquestes activitats és el simula-
cre d’evacuació que l’alumnat realitza-
rà al llarg del curs. El coordinador de 
Riscos Laborals és en Xavier Pare-
des. 

Educació medi-ambiental 

Educació viària 

Activitats organitzades per l’Ajuntament 
de Roda de Berà per sensibilitzar l’alum-
nat en la cura del medi ambient. Els mes-
tres tutors/es us informaran de les activi-
tats durant el curs escolar. 

Aquest curs continuarem col·laborant 
amb la recollida selectiva i la d’oli usat. 
Recordeu que hi ha un contenidor especí-
fic a l’escola. També en disposem d’un on 
podreu reciclar les piles usades. 

Cada curs la Policia local presenta al 
centre el seu Pla d’Educació viària. 
Els mestres tutors/es us informaran 
de les activitats que es realitzaran. 

Pla de consum de fruita i llet  

Participem en el Pla de Consum de 
Fruita i llet a les escoles  iniciativa de 
la Unió Europea que promouen els 
Departaments d’Agricultura, Salut i 
Ensenyament.   

Sanitat 

Es duran a terme les actuacions previs-
tes pel Departament de Sanitat: xerra-
des, revisions mèdiques  i vacunacions, 
que es comunicaran oportunament. Les 
famílies podreu autoritzar la seva apli-
cació pel personal sanitari qualificat. 

Des del curs 2014-2015 participem en 
el concurs del Festival Internacional 
de Cinema en Català (Fic cat),  en la 
categoria centres educatius que posa 
en xarxa el treball amb el cinema i els 
audiovisuals que es realitza a diversos 
centres. 

Participant-hi pretenem amb un pro-
jecte interdisciplinari i familiaritzar els 
infants amb el llenguatge audiovisual. 

Descoberta 3-6 

Una manera didàctica i divertida perquè 
els nens i nenes prenguin contacte amb 
les ciències d’una manera innovadora, ja 
des de l’entrada dels nens i nenes a l’es-
cola. Amb les seves activitats i experièn-
cies volem desvetllar la seva curiositat, la 
imaginació i l’esperit crític, avançant en 
els coneixements físics i lògics. 

Cinema a l’escola 

English  

Aprenentatge de la llengua anglesa de 
P3 a 6è. Utilitzem la llengua anglesa 
per a l'ensenyament i aprenentatge de 
l’educació física a CI i CS i reforcem 
amb dos mestres a l’aula a CM i CS.  

Ambients d’aprenentatge a EI 

El curs 2017-18 vam engegar un nou 
projecte educatiu amb una metodologia 
d’aprenentatge innovadora, el treball per 
ambients.  
 
Aquesta metodologia permet: 

• Aprendre jugant i  descobrint.  

• Viure l’error com a oportunitat per 
millorar.  

• Aprendre a cooperar. 
• Desenvolupar l’autonomia. 
• Atendre la diversitat. 
• Tractar totes les àrees del currícu-

lum. 
• Desenvolupar el llenguatge oral. A 
• prendre a gestionar les emocions. 
• Potenciar el lligam afectiu. 
 
Durant aquest curs 2018-19 continuem 
aquest projecte i l’ampliem amb noves 
sessions i nous espais  
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Normativa de l’escola 

L’escola té una normativa i una organització que la regulen. Cal respectar-les per tal d’afavorir la tasca educativa i aconseguir 
uns bons hàbits de treball i convivència. És imprescindible l’acció conjunta de la família i de l’escola, tal i com ho vàrem signar 
ambdues parts en la carta de compromís educatiu,  per tal d’aconseguir una bona educació dels vostres fills i filles. 

Entrades i sortides 

ENTRADES 

Educació infantil: porta principal. Els 
pares, mares i acompanyants accedi-
ran fins a les portes de les aules.  

Primària: porta que dona accés a les 
pistes. Pujaran sols a les aules on els 
rebran els/les mestres. 

L’alumnat de primària que acompanyi 
un germà/ana d’educació infantil podrà 
accedir pel vestíbul i el passadís d’e-
ducació infantil fins a la classe respec-
tiva d’EI.  

En cas de pluja l’alumnat de primària 
que tingui germans a les aules d’infan-
til podrà accedir per aquestes i pujarà 
sol a les aules on el rebran els i les 
mestres. 

L’alumnat de transport escolar entrarà 
per la porta de la rampa. El monitor 
responsable del transport acompanya-
rà l’alumnat fins l’entrada de l’edifici 
perquè accedeixi a les aules per les 
portes d’entrada respectives.  

 

SORTIDES 

Educació infantil: portes de les aules 
que donen al pati. 

Primària: porta que dóna accés a les 
pistes. L’alumnat de primària que recu-
lli un germà/ana d’educació infantil ho 
podrà fer per la porta de l’aula interior, 
la que dona al passadís d’EI.  

L’alumnat de primària entra i surt sol 
de l’escola, les mares, els pares o 
acompanyants no han d’entrar al recin-
te escolar. Us demanem que faciliteu 
l’entrada i la sortida de l’alumnat, es-
perant a les portes de sortida i no 
col·lapsant la porta exterior, les esca-
les i les rampes. 

En cas de pluja l’alumnat de cicle inici-
al farà filera als porxos de les pistes i 
els pares i mares o acompanyants 
poden entrar a recollir-los. L’alumnat 
de primària que tinguin germans a les 
aules d’infantil podrà sortir per aques-
tes on els recolliran els pares, mares i/
o acompanyants.  

L’alumnat que per qualsevol circums-
tància no pugui entrar a les 9 o a les 
14.45 h, ho podrà fer acompanyat dels 
seus familiars, passant primer per con-

sergeria per notificar i signar l’arribada. 
El conserge acompanyarà l’alumne/a, 
a l’aula. 

En cap cas es permetrà la sortida del 
centre d’un/a alumne/a sol/a. Si un 
alumne/a ha d’abandonar el centre 
abans de l’hora de sortida, caldrà que 
el pare, mare o tutor/a legal passi per 
consergeria per notificar i signar l'auto-
rització en el moment de recollir-lo.  

Al finalitzar l’horari escolar, cap alum-
ne/a restarà a les instal·lacions del 
centre sense permís o autorització.  

Cal remarcar que les portes d’entrada 
es tancaran 10 minuts després i que 
l’horari màxim de recollida de l’alumnat 
són 5 minuts després de l’horari de 
sortida establert al matí o la tarda. 

Quan es produeixi un retard fora dels 
marges raonables es procurarà con-
tactar amb la família o els/les tutors/es 
legals de l’alumne/a. Un cop esgotats i 
sense efecte els intents de comunica-
ció, i transcorregut un marge de temps 
prudencial es comunicarà la situació a 
la Policia local. Si aquest fet es repe-
teix, s’informarà als Serveis Socials. 

Cal una autorització dels pares i mares o tutors legals per 
tal que els alumnes menors de 14 anys es puguin donar 
d’alta per a l’ús de serveis d'Internet en aplicacions edu-
catives. 

Ús de serveis, recursos digitals i internet  Tornar cap a casa 

Recordeu que heu d’autoritzar qui recollirà el vostre fill/a a 
la sortida de l’escola.  

L,- ./01,- 2,3 4,510, -’/607085 8 3,- 9 7 8 3,- 

14.45 <. 

U- 2,>85,> 38 ?/-108 4/3·386/0847A 7 B- .0,‐
DB,> 38 >EF7>8 .B51B837181, .,0 8 ./2,0 4/‐

>,5G80 3,- 8417?7181- ,-4/380- 8>6 5/0>837181 

7 5/ 751,0H,070 ,3 HB547/58>,51 2, 3,- 438--,-.  
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És obligatori l’ús de la bata per a l’alumnat d’educació in-
fantil i cicle inicial per fer les activitats a l’aula. Cal que vagi 
marcada amb el nom ben visible i amb una cinta d’uns 15 
cm. per penjar.  La bata es dona per rentar el divendres.  
Podeu adreçar-vos a l’AMPA per comprar la bata de l’es-
cola.  

L’alumnat ha d’assistir a l’escola amb la màxima correcció 
en el vestir i en la netedat personal. Durant tot el curs cal 
vigilar-ne la higiene.  

Recordem la conveniència de marcar amb el nom i 
cognoms els objectes i les peces de roba que es duguin a 
l’escola: jaquetes, anoracs, abrics, xandalls, motxilles, 
bosses d’esmorzar, carmanyoles, etc. També és conve-
nient que els abrics o jaquetes portin una cinta de 15 cm. 
per penjar. 

Justificació de retards i faltes d’assistència  

Bates i altres peces de vestir 

És obligatori l’ús del xandall i sabatilles d’esport en les activitats 
de psicomotricitat i educació física.  

L’alumnat d’educació infantil cal que porti sabatilles esportives 
amb velcro i mitjons antilliscants i tota la roba marcada amb els 
nom i cognoms.  

L’alumnat de primària, per poder realitzar l’activitat, cal que dugui 
una bossa amb samarreta de recanvi, tovallola, sabó, colònia i 
pinta (tot marcat amb nom i cognoms). L’alumnat de 4t, 5è i 6è 
tindrà una sessió setmanal amb dutxa. Cal que portin una bossa 
amb roba de recanvi, xancletes i estris d’higiene personal. L’a-
lumnat que no porti la roba adient o els estris de neteja no podrà 
participar activament en la sessió programada. 

Cal comunicar als/les mestres especialistes qualsevol problema 
de salut que pugui interferir en la pràctica d’aquesta activitat por-
tant un justificant del metge o dels pares. Si un alumne no pot fer 
aquesta activitat durant un període llarg haurà de dur un certificat 
mèdic. En cas contrari es considerarà com a falta d’assistència. 

Podeu adreçar-vos a l’AMPA per comprar el xandall de l’escola. 
És convenient que l’alumnat el pugui utilitzar per a les sortides 
escolars i en competicions en les que representi el centre.  

Llibres i material 

 

MALALTIES INFECCIOSES  
En cas que un alumne/a pateixi un infecció contagiosa la família ha d'informar del fet immediatament a l'escola. Els/les alumnes 
no es podran incorporar fins que un metge ho certifiqui. 

POLLS I ALTRES PARÀSITS  
Us recomanem que feu una revisió periòdica dels cabells dels vostres fills/filles. En cas que hi detecteu paràsits apliqueu les 
normes antiparasitàries oportunes i aviseu el/la mestre/a tutor/a. L'escola avisarà particularment quan es presenti el cas i donarà 
les recomanacions vigents en aquest tema. Els/les alumnes no es podran incorporar fins que no tinguin llémenes,  polls o altres 
paràsits. 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS  
Si algun alumne necessita, prèvia consulta facultativa, prendre medicaments durant les hores de classe o a l’hora de dinar, cal 
que els pares/mares autoritzeu al centre l’administració del medicament (aquest imprès el tindreu a la vostra disposició a con-
sergeria, on el podeu recollir) i adjunteu la recepta o informe del metge on hi consti: el nom de l’alumne, la pauta i el nom del 
medicament. De no fer-ho així, l’escola no subministrarà cap medicament. 

HIGIENE: MOCADORS DE PAPER  
Cal que els alumnes i les alumnes s’habituïn a l’ús del mocador de paper des de petits. Demanem a les famílies que col·laboreu 
en aquest sentit. 

ACCIDENTS 
Davant d’accidents greus es trucarà  la família i, si és molt urgent, es durà l’alumne/a amb ambulància al CAP o a l’hospital. 

Salut 

L’alumnat ha de dur els llibres folrats, amb el nom visible i el ma-
terial necessari corresponent per poder realitzar el treball a les 
aules. 

Recordeu que la quota de material ha d’estar abonada i que heu 
de lliurar el justificant bancari al/ la mestre/a tutor/a del vostre fill/
a perquè li sigui lliurat el material comú de l’aula . 

L’assistència de l’alumnat a l’escola és obligatòria.  

Cada família ha de justificar per escrit amb l’imprès corres-
ponent les absències i els retards. Aquest imprès el facilita 
el/la tutor/a o bé el podeu recollir a secretaria.  

L’acumulació de faltes d’assistència, així com la repetició 
de faltes de puntualitat, es comunicarà als Serveis Socials 
de l’Ajuntament, a la Treballadora Social de l’EAP i als 
Serveis Territorials. 

Xandall, psicomotricitat i educació física 
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L’alumnat que viu a les urbanitzacions de Roda de Berà 
pot fer ús del servei gratuït d’autobús gestionat per l’Ajun-
tament de Roda de Berà. Els pares i mares interessats en 
què els seus fills/es facin ús del transport escolar han de 
passar a recollir per secretaria la normativa i els models de 
sol·licitud i d’autorització. 

L’alumnat que fa ús d’aquest servei ha de tenir un compor-
tament correcte. Qualsevol incident a l’autobús pot ser 
sancionat amb la pèrdua d’aquest servei. 

Servei de transport escolar 

En cap cas no és permès circular pel recinte escolar amb bici-
cletes, patinets, monopatins, patins en línea, sabatilles amb 
rodes, etc.   

No és permès dur objectes perillosos o aliens a l’activitat es-
colar. 

Dins de les aules s’ha de mantenir un ambient d’ordre i aten-
ció que faciliti el desenvolupament normal de l’activitat docent. 

Durant les hores de classe l’alumnat no sortirà de l’aula sense 
motiu justificat i sense permís del mestre/a. Es procurarà evi-

tar la sortida d’alumnat al lavabo durant la sessió de classe. 

Esmorzars i aniversaris 

Recomanem que el menjar que els/les nens/es portin per esmorzar sigui saludable i amb la mesura adequada a l’e-
dat.  Cal utilitzar la carmanyola per dur l’esmorzar a l’escola i no crear tants residus. No es poden portar llaminadu-
res i cal evitar productes de pastisseria industrial i similars i també begudes o iogurts. 

Per celebrar els aniversaris a la classe podeu convidar els companys/es a esmorzar, però, recordeu, no es pot servir 
a l’escola cap aliment d’elaboració casolana per normativa de sanitat. És recomanable avisar el tutor/a un o dos dies 
abans. 

Els dimecres “dia de la fruita”  ’alumnat de l’escola ha de dur-ne per esmorzar. 

Aules i edifici 

Durant l’esbarjo, l’alumnat: 
 
● Romandrà dins les zones que els correspongui. 

● No entrarà a l’edifici ni a altres zones si no és acompanyat d’un professor/a, exceptuant els lavabos indicats per 
aquestes hores i als quals hi romandrà el temps imprescindible. 

● Respectarà les zones enjardinades i les instal·lacions exteriors. 

● Mantindrà el pati net, utilitzant les papereres. 

● Evitarà en tot moment jocs perillosos o violents, així com aquelles activitats que molestin els companys/es. 

● Respectarà sempre les indicacions dels mestres de vigilància de pati. 

● No jugarà a pilota a les zones amb porxo. 

L’ALUMNAT POT PORTAR: 

Pilotes de plàstic per jugar a les pistes. 

Baldufes, bales, cordes i gomes per ju-

gar al pati. 

L’ALUMNAT NO POT  POR-

TAR: 
Aparells electrònics (MP3, 

MP4, MP5, ni mòbils. 
Begudes, iogurts i llaminadu-

res. 

Temps d’esbarjo 
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QUÈ ÉS? QUINS OBJECTIUS TÉ? 

És l’Associació de mares i pares de l’escola, de la qual poden ser socis/es tots els pares i mares dels alumnes matriculats en el 
centre. És el principal interlocutor per a tractar els temes que afecten tot aquest col·lectiu amb els/les mestres i l’equip directiu i, 
juntament amb el centre, articula els mecanismes necessaris per facilitar i garantir la informació a tots els pares i mares dels/de 
les alumnes. 

El seu funcionament es basa en el diàleg  i en la col·laboració  amb els diversos sectors de la comunitat educativa. Totes les 
seves actuacions tendeixen a la millora educativa del centre. 

Participa, per llei, en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al consell escolar del centre. 

QUÈ FA?  

Procura complementar l’activitat de l’escola, organitza les activitats extraescolars,  el servei d’acollida matinal  i el servei del 
menjador escolar. Tenim el privilegi de gaudir de cuina pròpia . 

Dóna suport, tant personal com econòmic, als diferents actes i festes que es celebren durant el curs, com la Castanyada, les 
festes de Nadal, actes esportius, la festa de final de curs,… 

Facilita els llibres escolars  i l’equipació  de l’escola (xandall, samarreta, pantaló curt i bata). 

FES-TE’N SOCI !   

La condició de soci s’adquireix per família mitjançant el pagament d’una sola quota , independentment del nombre de fills i filles. 
La quota és per curs escolar. Per tant, cada curs cal renovar la quota. 

Els socis i sòcies de l’AMPA tenen un descompte en totes les activitats que aquesta associació organitza i de les quals rebreu 
informació puntual durant el curs. 

S’acostuma a fer una assemblea ordinària  al principi del curs, i també se’n poden fer d’extraordinàries, quan el tractament d’al-
gun tema important ho requereix. Assistir-hi és un dret i un deure dels socis/es. 

 

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

President Jordi Peidro García 

Sots-presidenta Fátima Filipe Mota 

Secretaria Mireia del Castillo Martínez 

Tresorera Laura Quevedo Barot 

 

TELÈFON DE L’AMPA: 696 951 361 

CORREU ELECTRÒNIC: ampasalvadorespriu@gmail.com 

BLOG: http://ampasalvadorespriurdb.blogspot.com.es/ (podreu descarregar formularis i altres 
documents) 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ampasalvadorespriu.rodadebera (aquí podeu estar al 
corrent de les novetats) 


