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Benvolgudes famílies, 

 

 

Iniciem un nou curs escolar i us volem saludar i donar la benvinguda, sobretot a les 
famílies que us incorporeu per primer cop a l’Escola. 

Aquest any volem fer especial atenció a la diversitat de talents i capacitats que tots i 
totes tenim en el nostre interior. Cadascun de nosaltres, siguem adults, joves o infants, 
tenim algun tipus de destresa o capacitat que ens fa sentir molt bé quan la realitzem. 
Però, tots i totes, també tenim una altra sèrie de talents i capacitats més amagades 
que requereixen saber-les identificar i treballar per poder-les desenvolupar. 

Aquest curs doncs, ens proposem ajudar a trobar aquests talents i capacitats més 
amagades, que hi són però que no sabem que tenim. Els identificarem i intentarem 
despertar-los.  

No és un repte fàcil però l’aprenentatge és això: esforç, motivació, ganes, dedicació, 
imaginació.... 

Amb aquest ingredients i amb la col·laboració i ajuda de tots i totes podrem dir: TOTS 
TENIM  TALENT! 

En aquest dossier trobareu la informació referent als aspectes generals d’organització i 
funcionament de l’Escola necessaris per poder iniciar aquest  nou curs escolar. 

 

Bon curs a tothom! 

 

@ Aquest dossier i la resta de documentació de l’Escola la podreu trobar a la 

nostra web:  

www.escolasantaanna.cat 
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Calendari i horari escolar                                        .                                        

Horari lectiu:  

Ed. Infantil i Primària  

Mati: de 8.30h a 12h 

Tarda: de 15h a 16.30h 

Esbarjo: 10:30h a 11h 

 

 

 

 

 

Calendari 

Període lectiu 

 

Del  12/09/18  al 21/06/19 

Alumnes de P3: entrada progressiva (1/2 grup) dies 

12,13,14 de setembre. La primera setmana de setembre es 

comunicarà a les famílies la distribució dels grups) 

1r trimestre: del 12/09/18 al 21/12/18 

2n trimestre: 8/01/19  al 12/04/19 

3r trimestre: 23/04/19 al 21/06/19 

Jornada intensiva 

de 8:30h a 12:30h 

21 desembre de 2018                                                                                  

del 10 al 21 de juny de 2019            

Períodes de vacances 
Nadal: del 22/12/18 al 7/01/19 

Setmana Santa: del 13/04/19 al 22/04/19 

Festes de lliure disposició 
1r trimestre: 2/11/18 i 7/12/18 

2n trimestre: 21/01/19 i 4/03/19 

Festa local 22/01/19  St. Vicenç 

Diades festives  
1r trimestre: 11/09/18, 12/10/18, 1/11/18, 6 i 8/12/18 

3r trimestre: 1/05/19 
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Horaris d’atenció:                                                     .                                        

 

EQUIP  

DIRECTIU 

direcció: dimarts de 8:30h a 10h 
                 dimecres de 15h a 16:30h  
                 dijous de 12h a 13h  
cap d’estudis: dimecres de 15h a 16:30h 

secretaria: dimecres  de 11h a 12h 

AMPA 
matí: 8:30h a 10 
tarda: de 16h a 17:30h (dl/dc/dv)  
            dimarts i dijous: tancat 

Secretaria 

administrativa 
Dimarts i dijous: de 8:30h a 13h i de 15h a  16:30 

 Per a una millor atenció de l’equip directiu us agrairem concerteu dia i hora 
d’atenció  
 
 

Horaris serveis AMPA                                                .                                        

ACOLLIDA 

 

Servei d’acollida matí: de les 7:30h a les 8:30h  
Servei d’acollida migdia: de 12h a 13h / de 13h a 13:30h i de 14:30h a 15h 
Servei acollida de tarda (horari recollida): 17h, 17:30h i 18h 
El servei d’acollida sempre es farà a través de la porta principal.  
Es prega sigueu puntuals  

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Dates activitats extraescolars: de l’ 1/10/18  al  7/06/19  
Recollida alumnes activitats de migdia: es farà la recollida per la porta principal de 
l’escola 
Recollida activitats de tarda: es farà la recollida pel c/ Av. President Companys 
(porta de darrere de l’Escola). Els  monitors els acompanyaran fins la porta de la 
pista a l’hora que acaba l’activitat. 

Es prega sigueu puntuals! 

MENJADOR ESCOLAR 

 
Cal encomanar el servei de menjador abans de les 9h al telèfon 659 643 618 
Coordinadora menjador: Imma Barriach  
Acollida: cal avisar a  659 643 618 (deixar sms o whatsapp) 
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Equip docent                                                            .      

 

                                   nivell nom càrrec 

ED
U

C
A

C
IÓ

  

IN
FA

N
TI

L 

P3 Mari Aguilar 
Coordinadora Riscos Laborals 

Consell escolar 

P4 Núria Sala 
Coordinadora cicle 

Consell Escolar 

P5 Imma Ríos Secretària 

Suport educació 

infantil 

Ester Bartolomé  

Montse Anglès Directora 

ED
U

C
A

C
IÓ

 P
R

IM
À

R
IA

 

C
IC

LE
 

IN
IC

IA
L 1r Isabel Sugrañes Coordinadora cicle inicial 

2n A Ester Reig  

2n B Montse Giné  

C
IC

LE
 

M
IT

JÀ
 

3rA Rosa Gavarró Consell Escolar 

3rB Anna Polo  

4tA Anna M. Martí Cap d’estudis 

4tB Joan M. Sánchez Consell Escolar 

C
IC

LE
 

SU
P

ER
IO

R
 5èA Gemma Sans  

5è B Cristina Segarra  

6è A Cristina Serra  

6è B  
Especialista anglès 

Pinyeres Rius  

 Suport Primària Teresa Teixidó Coordinadora cicle superior 

 Especialista Música Coia Solé  

Especialista Anglès Laia Ferran (1/2 jornada)  

E. Educació Física 
Mercè Balart 

Coordinadora cicle mitjà 

Consell Escolar 

 (1/3 de jornada)  

Educació especial Àngels Gatell Especialista educació especial 

Religió 
David Borràs (1/2 

jornada) 
Coordinador informàtica 

Assessora plàstica Glòria Pérez  
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Equip de suport                                                        .      

Inspectora Ensenyament Patrícia Terradellas 

EAP Baix Camp Judit Garreta 

CREDAT (Servei logopèdia) Cels Verge 

Fisioterapeuta EAP Emma Puerto  

Auxiliar administrativa Departament Ensenyament Judith Cubells 

Vetlladora Departament Ensenyament Rosario Rol  

Educadora Social Consell Comarcal Dolors Cochs  

Conserge Ajuntament Susana Pérez  

Monitores menjador 

Imma Barriach 

Lucy Molinero 

Susanna Gaspà 

Khady Faye 

Teresa Fernández 

Cuina César 

Equip de neteja 
Isabel Domènech 

M. José Mármol 

 

Junta AMPA                                                              .      

President Bartomeu Castellano Roig 

Vicepresidenta Karen Cuevas Rodríguez 

Secretària Anna Panisello Palau 

Tresorers Jordi Barenys Pómez i Pere Bonet Nebot 

 

 

Alumnes                                                                     .      

ETAPA 
EDUCACIÓ 

INFANTIL 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
P3 P4 P5 1 2 3 4 5 6 

25 22 17 22 14 i 14 19 i 17 14 i 14 20 i 21 18 i 20 

Total 
64 50 64 79 

257 

famílies 190 
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Consell  Escolar                                                         .      

 

És l’òrgan col·legiat de representació de tots els sectors de la comunitat educativa. Es 

reuneix entre 4 i 6 vegades l’any per consensuar i acordar tot allò que fa referència a 

les activitats que es realitzen a l’escola: objectius del curs, sortides i colònies, activitats 

escolars i extraescolars, la gestió econòmica i el control de les despeses, celebracions i 

participació de la comunitat,  seguiment de serveis com el menjador, la memòria del 

curs... 

Aquest curs, pels voltants de novembre, es realitzarà la renovació parcial dels 

membres representants del Consell Escolar, per aquest motiu us animem a posar-vos 

en contacte amb l’AMPA, que us feu representants i que participeu a les votacions. 

Les reunions es realitzen de 17h a 19h. 

 

La composició és la següent: 

 

Nom sector 

Montserrat Anglès  Presidenta 

Anna M Martí  Cap d'Estudis 

Imma Rios Secretària 

 PAS 

Gemma Pahí Representant  Ajuntament 

M. Carmen Aguilar Representant  mestres 

Núria Sala Representant mestres 

Joan M. Sánchez Representant  mestres 

Rosa Gavarró Representant  mestres 

Mercè Balart Representant  mestres 

Anna Panisello Representant AMPA 

Yolanda Maestre Representant  mares i pares 

Pilar Sucarrat Representant  mares i pares 

Carmen Alcubilla Representant  mares i pares 

Pendent eleccions Representant  mares i pares 
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Delegats i delegades de classe                             .                                                          

Cada curs escolar i durant la reunió de tutoria d’inici de curs, s’escull un pare o mare 
representant de cada classe per tal de fer de portaveu del grup i vehicular les 
informacions i la comunicació de les famílies amb l’Escola: informacions pròpies del 
grup-classe, dels serveis i activitats de l’AMPA o les referents al funcionament general 
de l’escola. 

Us animem, doncs, a participar de la vida de l’escola col·laborant amb els delegats/des 

de curs, amb l’AMPA o fent totes aquelles aportacions i suggeriments que ajudin a 

millorar el seu funcionament. 
 

Dates reunions de tutoria                                        .                                                          

Les reunions de tutoria d’inici de curs apleguen a totes les famílies del grup-classe i el 

tutor o tutora corresponent s’encarrega d’explicar els objectius i activitats que es 

realitzaran al llarg del curs, així com, les característiques dels nens i nenes del grup, les  

complicitats necessàries per fer un bon acompanyament en l’aprenentatge i la 

importància de la bona comunicació entre tots i totes. 
 

Les reunions es realitzen a partir de les 16:45h fins les 18h (màx.) 

Els dies de les reunions de tutoria, el servei d’acollida de l’AMPA serà gratuït, fins les 

18h per als alumnes del grup, per tal de facilitar la vostra assistència i la correcta 

atenció als vostres fills i filles. No es pot quedar cap alumne a les instal·lacions de 

l’escola sinó és fent ús del servei d’acollida. 

Us avancem les dates de les reunions. Més endavant rebreu la convocatòria a través 

dels vostres fills/es. 

  

Nivell data 
P3 Dijous, 27 de setembre 

P4 Dimecres, 26 de setembre 

P5 Dilluns, 1 d’octubre 

1r  Dijous, 4 d’octubre 

2n A 
2nB 

Dimecres 3 d’octubre 

3rA 
3r B 

Dimarts, 2 d’octubre 

4t A 
4t B 

Divendres, 5 d’octubre 

5è A 
5è B 

Dimarts, 9 d’octubre 

6è A 
6è B 

Dilluns, 8 d’octubre 
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Aquest curs destaquem                                          .                                                          

 

a) Continuem amb el programa de reciclatge de llibres de text de 

3r a 6è.  

És necessari doncs, que tots treballem perquè aquests llibres es 
conservin en bon estat, curs rere curs i per això, us demanem que 
ajudeu als vostres fills i filles a fer-ne un ús responsable.  

b) Tallers internivells: una tarda a la setmana, tots els cicles realitzaran 

tallers internivells, amb un grup més reduït i on les activitats tindran un 

enfoc més actiu, participatiu i vivencial que faciliti l’aprenentatge i la 

cooperació entre els nens i nenes. 

 

  

educació infantil 

Espais 

Tallers experimentació 

Laboratoris 

dilluns 

dimarts 

dijous 

c. inicial 

Taller llenguatge verbal 
Taller matemàtiques 
Taller de música 
Taller d’experimentació 

 
dijous 

 
 

 

c. mitjà 

 

Taller llenguatge verbal 
Taller matemàtiques 
Taller d’escacs 
Taller d’experimentació 
Taller d’anglès 

 

 

dilluns 

 

 

c. superior 

Taller parlo i escric  
Taller hablo y escribo 
Taller matemàtiques 
Taller d’escacs (anglès) 
Taller d’experimentació 
Taller de robòtica 

 
 

divendres 
 
 
 

 

c) Aquest curs el SEP (suport escolar personalitzat) als alumnes de 2n i 6è es 

realitzarà dins l’horari lectiu. S’afavorirà el desdoblament de grups, per baixar 

la ràtio d’alumnes i els suports flexibles a grups reduïts. Cal afavorir la 

integració i la inclusió dels alumnes i potenciar l’aprenentatge entre iguals.  
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d) Continuem afavorint actituds i models respectuosos amb el medi ambient. És 

molt necessari el compromís i la col·laboració de tota la comunitat per 

aconseguir que les futures generacions tinguin com a un dels principals 

objectius la cura i respecte per l’entorn, amb una actitud i consum responsable. 

Algunes de les propostes: 

 Reduir embolcalls: ESMORZARS i MENJAR A LES SORTIDES, utilitzar 

carmanyoles o embolcalls reutilitzables.  

 Portar FRUITA per esmorzar 

 Utilitzar les papereres de reciclatge: paper, plàstic i 

orgànic (al pati i a les aules) 

 El rebuig orgànic dels esmorzars l’utilitzem per fer 

compostatge per l’hort  

 Fer un ús responsable de l’aigua 

 Recollida de piles a través del “Projecte APILO XII” (al vestíbul de l’escola) 

 Recollida de roba per reutilitzar a través de la col·laboració amb entitats 

socials 

 Reutilització de llibres i material escolar 

 Recollida de contes i llibres de lectura per a la Bibliopati o biblioteques 

d’aula (si teniu contes i llibres d’informació en bon estat, estarem molt 

contents i contentes de poder-los donar un segon ús a l’escola) 

 

e) Compromís amb el desenvolupament de l’hàbit lector. Programació d’activitats, 
dins el Pla lector, destinades a afavorir la lectura i a aprendre a expressar 
opinions i emocions. 

f) Afavorir la relació i coneixement de l’entorn proper a través de la participació 
en activitats proposades per l’Ajuntament o associacions del poble.  
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PER UN  BON FUNCIONAMENT                                          .. 

 

1) Entrades  i  sortides  de  l’escola                        . 

Per afavorir la convivència, la bona adquisició d’hàbits d’autonomia i treball per 

part dels nens i nenes i per respecte envers el treball de mestres i infants, us 

preguem respecteu l’horari d’entrada i de sortida. 

 Les portes de l’escola s’obren a les 8:30h i a les 15h i es tanquen a les  8:40h i a les 
15:10h. Tots els alumnes que arribin a l’escola un cop tancades les portes han de 
dirigir-se a consergeria per ser acompanyats a l’aula.  

 
 Els alumnes d’educació infantil entren per la porta del davant de l’escola i els 

alumnes de primària per la porta del darrere que dóna accés a la pista.  
Les famílies amb alumnes d’infantil i primària i els alumnes de primària també 

poden accedir  a la pista des del pati d’infantil. No pel vestíbul de l’escola. 

Fileres:  

- Educació infantil: davant la porta de l’aula 
- Educació Primària: 3r i 4t: davant porta vestíbul 
- Educació Primària: 1r , 2n – 5è i 6è: davant porxo menjador 
 

 Per tal de no interrompre els 30 minuts diaris de lectura (de 15h a 15:30h), els 
alumnes de Primària que arribin amb retard a l’escola no podran incorporar-se a la 
seva aula fins les 15:30h i s’esperaran a consergeria. 

 
 L’assistència a l’escola és obligatòria. Els retards o faltes d’assistència dels alumnes 

de primària cal justificar-los per escrit al tutor o tutora a través de l’agenda escolar. 
Pels alumnes d’Educació infantil es recomana avisar via telefònica al centre. 

 
 Els alumnes que no siguin recollits pels seus familiars a les hora de sortida del 

centre, passaran al servei d’acollida de l’AMPA i les famílies abonaran el cost 
d’aquest servei. 

 
 Retard en la recollida d’alumnes: s’informarà als Serveis Socials sobre aquells 

alumnes que reiteradament arribin tard a l’escola o siguin recollits amb retard pels 
seus familiars. 

 
 Els alumnes de Parvulari i Cicle Inicial, no poden sortir sols del Centre, sempre han 

d’anar acompanyats per un responsable i prèviament s’ha d’haver comunicat al 
tutor/a i autoritzat per escrit, qui serà la persona encarregada de recollir-lo. 
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Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior necessitaran una autorització signada 

dels pares o tutors legals per poder abandonar el centre sols un cop finalitzat 

l’horari lectiu (l’escola facilitarà el paper d’autorització). 

 Per sortir del centre, durant l’horari lectiu, caldrà sempre la recollida de l’alumne 
per part d’un adult. En aquest cas caldrà signar a consergeria el justificant de 
sortida. Es recomana a les famílies aprofitar l’esbarjo (de 10:30h a 11h). No es 
permetrà la sortida d’infants sols durant l’horari lectiu. 
 

 

2) Menjador escolar                                                 . 

 

 El servei de menjador començarà a funcionar el dimecres 12 de setembre per a 

tots els alumnes, excepte els de P3 mentre duri el seu període d’adaptació. A partir 

del dilluns 17 de setembre tots els alumnes podran fer ús del 

menjador. 

 El dia 13 de setembre es farà una reunió informativa per a les 

famílies referent al funcionament d’aquest servei. 

 Per encomanar el servei de menjador cal trucar abans de les 9h 

al mòbil 659 643 618 (Imma) 

 Atenció de la coordinadora de 9h a 10h: Diàriament a l’espai del menjador. 
 

 Cal respectar la normativa de funcionament del menjador establerta per l’AMPA i 
aprovada pel Consell Escolar. 

 
 Per fer ús del servei és imprescindible estar al corrent del pagament dels rebuts. 

 

 

3) Salut i seguretat                                                    . 

 L’escola és un lloc de convivència de moltes persones i per això 

cal tenir cura de la higiene personal per interès propi i per 

respecte als altres. 

 Quan un nen o nena estigui malalt o presenti algun símptoma 

dels que s’indiquen a continuació, no podrà assistir a l’escola, 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
43005340 Escola Santa Anna 
 

 

12 

 

per evitar el risc de contagi als companys i si es produeix durant l’horari escolar se 

us avisarà per tal que el vingueu a recollir: 

 Febre 
 Diarrea 
 Infeccions (excepte si es presenta un informe mèdic 

que indiqui que no hi ha risc de contagi) 
 Conjuntivitis 
 Infecció per polls al cabell: és convenient que 

aviseu immediatament a l’escola per tal de poder informar a la resta de 
famílies i així facilitar el control de la plaga. En el cas que des de l’escola es 
detecti que un alumne/a té una infecció per polls, s’avisarà a la família per 
tal que el vinguin a recollir. Aquest es podrà tornar a incorporar a l’aula 
quan s’hagi fet el tractament adequat i no presenti risc d’infecció per a la 
resta de companys i companyes. 
 

 En cas d’accident també s’avisarà la família o tutors, i si la gravetat d’aquest ho 
requereix es portarà a l’infant al CAP del poble o s’avisarà al 112 per tal de 
traslladar-lo al servei d’urgències més proper. 
 

 Administració de medicaments: Es recomana que sigui la família la que administri 
la medicació. Perquè el centre pugui administrar una medicació cal que la família 
signi l’autorització corresponent i lliuri una còpia de la recepta mèdica amb la 
indicació clara de la dosi que s’ha de prendre. Només s’administraran aquelles 
medicacions que no requereixin una formació sanitària especial. 

 

 Les famílies dels alumnes de P3, 1r, 3r , 5è i els de nova incorporació al centre 
hauran d’omplir l’enquesta de dades bàsiques sobre aspectes rellevants de la salut 
del seu fill/a i lliurar-la al tutor/a. Qualsevol canvi cal notificar-lo al tutor/a. 

 

3) Aliments                                                                 . 

 
 Per tal d’afavorir la consolidació dels bons hàbits alimentaris i actuar d’acord 

amb el treball sobre educació per a la salut que es fa al centre no es permet 
que els alumnes portin llaminadures, begudes amb gas,…al centre, ni a les 
sortides i excursions. Així mateix, es recomana que des de casa també es vetlli 
perquè els esmorzars siguin variats i saludables i s’evitin els tetrabrics i els 
envasos de plàstic (sucs i làctics). Cal que els esmorzars siguin proporcionats a 
les necessitats dels alumnes i al temps de què disposen per menjar-lo.  
 

 Celebració aniversaris: es podrà portar l’esmorzar a l’aula, prèvia comunicació 
al tutor/a. No es poden portar begudes, ni cocs o pastissos elaborats a casa 
per motius de control sanitari. Es tindran en compte les possibles al·lèrgies 
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alimentàries de la resta de companys i es podran repartir invitacions si es 
contemplen  tots els nens i nenes del grup-classe. 

 
 

4) Per un entorn segur                                              .                                  

 
 L’escola és un lloc de convivència i treball per tant és imprescindible el respecte 

vers les persones, el material escolar i l’entorn. 
 

 Xarxes cistelles i porteries futbol: les xarxes de les cistelles i les de les porteries es 
fan malbé si no se’n fa un ús adequat i això té un cost econòmic força elevat per al 
centre. Per tant, no és permès penjar-se a les porteries i a les xarxes. Us 
demanem, pares i mares, que tingueu presents aquestes normes en el moment 
d’acompanyar i recollir els vostres fills i filles a l’escola i vigileu la seva conducta. 
 

 Dins el recinte escolar (edifici i pati) no es permet fumar, ni l’entrada d’animals. 
 
 No aparqueu els vostres vehicles a les zones prohibides ni damunt la vorera o en 

doble fila, és un perill pels infants ja que dificulteu la 
visibilitat i obligueu a envair el carril contrari a la resta de 
vehicles. 

 
 SOBRETOT! No aparqueu a l’entrada/sortida de la zona 

de vianants davant del centre perquè obstaculitzeu 
l’accés dels autobusos escolars i entorpiu la bona 
circulació de les persones i de la resta de vehicles. Als 
carrers propers a l’escola hi ha molts llocs d’aparcament. 
 
 

5) Roba i material                                                     . 

 
 Les pilotes del pati (que compra l'escola) són per a compartir amb la resta de 

companys durant l’estona d’esbarjo, qui en faci un mal ús deliberadament i 
l’extraviï haurà de reposar-la per tal que els companys no es quedin sense. 
 

 Xandall: és imprescindible vestir el xandall de l’escola i sabatilles esportives per fer 
les sessions de psicomotricitat i educació física i seguir les normes de l’àrea 
lliurades cada inici de curs. El xandall de l'escola és el que ens identifica com a 
Escola en altres activitats com sortides, Jornades esportives,  Olimpíada escolar. 

 
 Bata: tots els alumnes portaran la bata de l’escola durant el període lectiu que 

indiqui el centre. 
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 MOLT  IMPORTANT: Tota la roba dels alumnes ha d’anar marcada amb el nom i 

amb una veta per a poder-la penjar. 
 

 La roba sense nom i que no sigui recollida al final del trimestre es dipositarà al 
contenidor de roba usada. 

 
 No es poden portar al centre: aparells electrònics, mòbils, objectes de valor,... en 

cas contrari, el centre no es farà responsable de la seva pèrdua o dels danys que 
puguin sofrir.  
Si per una força major el vostre fill/a ha de portar el mòbil cal que informeu al 
vostre tutor/a i que durant l’horari escolar estigui apagat i guardat. En cas contrari 
el tutor/a el guardarà i la família l’haurà de recollir personalment. 
L’escola disposa de telèfon per a les comunicacions en horari lectiu. 
 

 

6) Comunicació família-escola                              . 

 Entrevistes personals: Durant el segon trimestre el tutor/a convocarà de forma 
individual a les famílies dels alumnes. Durant la resta del curs es podran fer les 
entrevistes que es cregui oportunes, prèvia cita amb el tutor/a. 

 Els dijous, de 12h a 13h, és l’horari d’atenció a les famílies prèvia cita. 

 Data de lliurement dels informes de seguiment i d’assoliment dels aprenentatges: 

E. Infantil: 21 desembre 2018 i 21 de juny de 2019 

E. primària: 21 desembre 2018,  12 d’abril de 2019 i 21 de juny de 2019.  

 

 Agenda escolar: per als alumnes de primària és un bon  mitjà de comunicació entre 

les famílies i l’escola.  L’escola té un model personalitzat d’agenda que es lliurarà el 

primer dia de classe als alumnes de primària. Totes les comunicacions família - 

mestres s’hauran de fer per escrit per mitjà de l’agenda.  

 

 L’escola us facilitarà totes aquelles informacions que sorgeixin al llarg del curs i 
siguin d’interès per a la comunitat educativa a través principalment: del correu 
electrònic o circulars en paper en cas de no disposar-ne (butlletí 
mensual d’activitats), a les cartelleres de l’escola i a través de la 
web de l’escola (recull de fotografies) 

 

www.escolasantaanna.cat 

 

http://www.escolasantaanna.cat/
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7) AMPA                                                                     . 

 

 Disposeu de l’AMPA de l’escola per participar, col·laborar i contribuir en l’educació 
i el benestar dels vostres fills i filles. Podeu participar a través de les diferents 
comissions que té i col·laborar en: 

- La gestió dels serveis d’acollida, menjador escolar i casals. 

- L’organització de les diverses activitats extraescolars i complementàries. 

- La col·laboració, conjuntament, amb l’equip 
docent, en la realització de les festes i Jornades 
escolars i esportives. 

- La gestió econòmica i dels recursos, així com, la 
recerca de possibles finançaments i donacions de 
material puntuals. 

- La realització de tallers/jornades per a les 
famílies... 

- La participació com a pare/mare delegat de la classe o com a membre del 
Consell Escolar.. 

 

Poseu-vos  en contacte a través del mail o directament al 

despatx de l’AMPA : ampa@escolasantaanna.cat 

 

 Els delegats de cada classe gestionen el grup de WhatsApp de l’AMPA de la classe. 
La finalitat d’aquest grup és passar la informació de l’AMPA/Escola a les famílies 
d’una forma àgil i ràpida, no és un grup de discussió, per a això hi ha altres mitjans.. 
Des de l’Escola demanem que es faci un ús responsable d’aquest servei ja que sinó 
perd la seva eficàcia i objectiu.  

 @ A la pàgina web Família i Escola, del Departament d’Ensenyament, trobareu 

informacions sobre el procés escolar dels vostres fills, així com orientacions i 
recursos per millorar i facilitar-vos la vostra tasca educativa. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/ 

 

Gràcies per la vostra col·laboració i confiança i  

molt bon curs a tothom !!! 

http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/

