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.  
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Trentapasses 
  
Carrer Indústria, 6 
08455 Vilalba Sasserra 
Tel. 938412709 
E-mail: a8031460@xtec.net  

 

Vilalba Sasserra, setembre de 2015 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT ESCOLA / PRIMÀRIA / 2015-16 

1. Organització bàsica 

 Presentació del professorat: 

 Tutories: 

 Grup d’EI P3:  Marta Almiñana i Anna Mas 
 Grup d’EI P4:  Alícia Garrido 
 Grup d’EI P5:  Mireia Badia 
 Grup de 1r:  Nani Lluch 
 Grup de 2n:  Xavier Porta  
 Grup de 3r:  Oriol Piñol 
 Grup de 4t:  Montse Rovira 
 Grup de 5è:  Lourdes Trallero 
 Grup de 6è:  Carmen Inarejos 

 Especialistes:  

 Anglès:  Bibiana Martín i Anna Mas 
 Ed. Especial:  Iris Anglès 
 Ed. Física:  Mª Àngels Díaz (Joan Robert Pagès) 
 Música:  Oriol Piñol  
 Religió:  Teresa Ugas  
 Psicòloga de l’EAP (equip d’assessorament psicopedagògic):  Olivia Mancho, servei 

compartit amb altres escoles. 

 Personal no docent: 

 Vetlladora:  Marta Costa  
 Conserge:  Marc Torras 
 Administrativa:  Eva Barri 

 Equip directiu 

 Direcció:  Mª Dolors Sureda 
 Cap d’estudis:  Alícia Garrido 
 Secretaria:  Mª Àngels Díaz 

 

 Calendari escolar: 

 Inici classes:  14 de setembre inici de les classes. 
 Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016, ambdós inclosos. 
 Vacances de Setmana Santa:  del 19 al 28 de març de 2016, ambdós inclosos. 
 Fi de curs: 21 de juny de 2016. 

mailto:a8031460@xtec.net
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 Festius per aquest curs 2015-2016: a part dels festius establerts per les diferents 
administracions us informem dels dies de festa local i de lliure disposició:  

 2 de novembre de 2015 
 7 de desembre de 2015 
 22 gener de 2016  
 8 de febrer del 2016 
 25 d’abril de 2016  
 13 de maig de 2016  

 

 Horari: 

  Educació Infantil i Educació Primària:  matins de 9 a 12:30h  i tardes de 15 a 16:30h.  
  Jornada intensiva: el dia 22 de desembre de 2015, i del 6 al 21 de juny de 2016. L’horari 

autoritzat és de 9h a 13h. El menjador aquests dies serà de 13h a 15h.    
 

 Entrades i sortides: 

Ed. Primària entrarà i sortirà per la porta principal. Els infants faran files per cursos a la 
mateixa entrada de l’escola, dintre del recinte tancat.  

A les sortides només els infants de primer es lliuraran personalment a les famílies, els quals 
romandran dins del recinte escolar, esperant que les famílies entrin a recollir-los personalment.  A 
partir de 2n. aniran sols. 

Els pares i mares que vulguin que el germà/na gran reculli a un germà/na petit/a d’infantil 
hauran de parlar amb direcció i omplir l’imprès corresponent. 

Els divendres a la tarda el conserge obrirà les portes de l’escola a les 16,25h., per tal que les 
famílies puguin entrar a l’aula del seu fill/a per veure i/o recollir treballs realitzats. Per poder 
accedir amb comoditat a les aules i evitar que es col·lapsi el passadís, aquest curs hem establert 
torns alternatius:  les famílies de 1r., 3r. i 5è. podran entrar el primer i tercer divendres de cada 
mes, i les famílies de 2n., 4t. i 6è. el segon i quart divendres de cada mes. 

 
    

 Aspectes organitzatius bàsics de cada cicle:  aquests són els llistats d’objectes que han de portar i 
de pautes que han de seguir els infants de cada cicle escolar: 

Cicle  Inicial  (1r. i 2n.): 

 Portaran un got per poder beure aigua a l’aula.  
 Una bata per plàstica, que es quedarà a l’escola tot el trimestre. 
 Una capsa de mocadors. 
 Un paquet de tovalloletes. 
 Amb la finalitat de reduir les deixalles i protegir el medi ambient seria bo que els infants 

portessin l’esmorzar dins d’un taper i així evitar el paper de plata. Seria bo evitar la 
pastisseria industrial. 

 Pels aniversaris dels infants ho celebrem a l’aula cantant una cançó i felicitant l’infant, o 
també, si voleu, podeu portar esmorzar per convidar els companys/es. Per motius de 
seguretat i higiene no poden ser productes fets a casa, i millor que es puguin servir 
individualment: sucs individuals, magdalenes, galetes, porcions de pa de pessic... Tampoc 
poden ser llaminadures. Caldrà avisar amb antelació per evitar la repetició de dos esmorzars 
el mateix dia. No es repartiran invitacions a l’escola, excepte si es convida a tota la classe.  

 No portar joguines, pilotes, cromos, etc. excepte en casos que els/les  mestres ho avisin. 
 Com venim fent aquest darrers cursos i a fi de reforçar el treball de la biblioteca escolar, els 

pares/mares compraran un llibre per Nadal. La llista es facilitarà a últims de novembre. En 
començar el segon trimestre els nens/es els  portaran a l’escola amb el seu nom posat. 
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Servirà per fomentar l’ús de la biblioteca d’aula i la lectura. Aquest llibre es tornarà pel juny 
als seus propietaris.  

 Quan els infants de 1r. siguin recollits per persones no habituals, es precisa l’autorització 
signada pel pare/mare o tutor legal de l’alumne a l’agenda o bé que ho notifiqui al centre 
mitjançant una trucada telefònica o un e-mail a la direcció de l’escola.  

 Preguem a les famílies que siguin puntuals a les hores d’entrada i sortida dels infants, i que si 
han d’informar d’algun aspecte puntual al tutor/a, ho facin a través de l’agenda, i no ho facin 
verbalment al moment d’entrar, ja que això interfereix l’entrada ordenada de les files. 
 

Educació Física a Cicle Inicial 

 Per les sessions d’Educació Física, els nens i nenes hauran de portar calçat esportiu i roba 
còmoda per fer activitat física.  

 Portar, fer servir i respectar el material de salut i higiene: un necesser amb una tovallola, 
sabó i colònia i una samarreta neta de recanvi per després de les sessions d’Educació Física. 

 El necesser no es quedarà a l’escola, anirà a casa cada dia amb la motxilla, a fi de poder 
rentar la tovallola. 

 Al finalitzar la sessió tothom ha de netejar-se les mans i la cara i posar-se una mica de 
colònia.  
 

MOLT IMPORTANT: totes les bates, jaquetes, abrics, anoracs, xandalls..., tot marcat amb el 
nom de l’alumne i una beta ben llarga per penjar. 
 

Cicle Mitjà i Cicle Superior (de 3r. a 6è.): 

 Cal portar una capsa de mocadors i un paquet de tovalloletes. 
 Cal recordar que en cas de mal ús, pèrdua o trencament d’algun llibre socialitzat, llapis de 

memòria i/o carpeta escolar, la família  haurà de comprar-ne un de nou. 
 Cal recordar que la família que no pagui la quota de material escolar, queda exclosa del 

programa de llibres socialitzats pel curs vinent. 
 Cal portar una bata per plàstica, que es quedarà tot el trimestre a l’escola. 
 Amb la finalitat de reduir les deixalles i protegir el medi ambient seria bo que els alumnes 

portessin l’esmorzar dins d’un taper i així evitar el paper de plata. Seria bo evitar la 
pastisseria industrial. 

 Pels aniversaris dels infants ho celebrem a l’aula cantant una cançó i felicitant l’infant, o 
també, si voleu, podeu portar esmorzar per convidar els companys/es. Per motius de 
seguretat i higiene no poden ser productes fets a casa, i millor que es puguin servir 
individualment: sucs individuals, magdalenes, galetes, porcions de pa de pessic... Tampoc 
poden ser llaminadures. Caldria avisar amb antelació per evitar la repetició de dos esmorzars, 
el mateix dia. No es repartiran invitacions a l’escola, excepte si es convida a tota la classe.  

 Els diccionaris que apareixen al llistat de llibres, són per tenir-los a casa. No els han de portar 
a l’escola, ja que a les classes ja en tenim. 

 Com venim fent aquests darrers cursos i a fi de reforçar el treball de la biblioteca escolar, els 
pares compraran un llibre per Nadal. La llista es facilitarà a últims de novembre. En començar 
el segon trimestre els nens/es els  portaran a l’escola amb el seu nom posat. Servirà per 
fomentar l’ús de la biblioteca d’aula i la lectura. Aquest llibre es tornarà pel juny als seus 
propietaris. 

 No portar joguines, pilotes, cromos, mp3, càmeres de fotos, tauletes, etc. 
 A les sortides els infants de Cicle Superior podran portar reproductor de música (mp3 o mp4) 

pel trajecte d’autocar. Però queda totalment prohibit l’ús del mòbil. L’ús i cura de l’aparell 
queda sota la responsabilitat de l’alumne/a, i el/la mestre/a el podrà sostreure quan 
l’alumne/a no en faci un ús adequat. 
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 Els infants no han d’utilitzar el telèfon mòbil a l’escola. Si el porten a la motxilla, sempre 
apagat. L’escola no es responsabilitza d’aquests tipus d’aparells. Si algun infant l’utilitza, el/la 
mestre li sostraurà, el lliurarà a la direcció i els pares o mares hauran de passar a recollir-lo. 

 Amb l’objectiu de potenciar el Pla Lector del centre, cada matí dedicarem una estona en 
arribar a l’aula, a la lectura individual. Per això demanem als infants que portin a la motxilla 
cada dia el seu propi llibre de lectura. 

 Calendari d’avaluacions externes de 3r. i 6è.:  Els infants de 3r. realitzaran les proves 
d’avaluació diagnòstica (d’àmbit estatal) entre el 18 i el 30 d’abril de 2016. Els infants de 6è. 
realitzaran les proves de “Competències Bàsiques” (d’àmbit autonòmic) els dies 4 i 5 de maig 
de 2016. 

Educació Física a Cicle Mitjà i a Cicle Superior: 

 Per a les sessions d’Educació Física, els nens i nenes hauran de portar calçat esportiu i roba 
còmoda per fer activitat física. 

 Hauran de portar, fer servir i respectar els material de salut i higiene, destinant uns 10 o 15 
minuts, abans de finalitzar l’horari lectiu per portar a terme aquest hàbits. Per tant, els 
alumnes de Cicle Mitjà i Superior, el dia d’Educació Física hauran de portar: tovallola, sabó, 
xancletes i roba de recanvi. Només és per dutxar-se el cos, no és necessari rentar-se el cabell. 
Si ho creieu convenient els/les alumnes poden portar gorro de bany per evitar mullar-se el 
cap. Els problemes personals puntuals es tractaran personalment amb el/la mestra 
especialista mitjançant una nota a l’agenda. 

 Al finalitzar la sessió tothom ha de dutxar-se i canviar-se la roba. Quan hagin acabat, si ja són 
les 16.30h, podran anar sortint de l’escola. En el cas de que encara no sigui l’hora, hauran 
d’esperar al passadís fins que soni la música que marca l’hora de plegar. 
 

Música a Cicle Mitjà i a Cicle Superior: 

 Els infants necessiten una flauta de certa qualitat, per tant s’ha d’adquirir en una botiga de 
música o llibreria (marca Hohner, per exemple). La flauta és un material individual i per tant 
no es pot compartir amb germans. 

 El Cd del llibre de text és un material socialitzat, i com a tal, l’alumne/a que el perdi o el faci 
malbé, la família haurà de comprar-ne un de nou. 

 
MOLT IMPORTANT: Totes les bates, jaquetes, abrics, anoracs, xandalls..., tot   marcat amb el nom 
de l’alumne i una beta ben llarga per penjar. 

 
 

 Sortides: 

Us arribarà informació més detallada de cada una d’elles al llarg del curs. Cal respectar els terminis 
de pagament i de lliurament de les autoritzacions als tutors/es.  

A les agendes dels infants de primària trobareu els fulls d’autoritzacions de sortides, distribuïts en 
dues parts: en una hi haurà la informació de l’excursió, i l’altra part caldrà lliurar-la al tutor/a havent 
signat conforme s’autoritza l’assistència de l’infant, i l’opció per subministrar-li paracetamol o no en 
el cas que agafés febre superior a 38ºC.  

Al llarg del curs tenim diverses propostes de sortides. Previsiblement seran les següents, encara que 
pot haver-hi algun canvi:     

 

Cicle Inicial 

1r. trimestre: 9 d’octubre de 2015: Parc Mediambiental de Gualba. 

2n. trimestre: 29 de gener de 2016: Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Terrassa). 
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3r. trimestre:  24 i 25 de maig de 2016: Colònies al Castell de Fluvià.  

3r. trimestre: Fem Dansa. L’alumnat de 2n. (junt amb P5), activitat de dansa subvencionada per 
l’Escola. 

 

Cicle Mitjà 

1r. trimestre:  22 d’octubre de 2015:  Museu Egipci (Barcelona). 

2n. trimestre:  17 de febrer de 2016:  Museu Olímpic de l’Esport (Barcelona). 

3r. trimestre:  24 i 25 de maig de 2016: Colònies al Castell de Fluvià.  

 

Cicle Superior 

1r. trimestre:  22 d’octubre de 2015:  Museu Egipci (Barcelona). 

2n. trimestre: 17 de febrer de 2016:  Museu Olímpic de l’Esport (Barcelona). 

2n. trimestre: els infants de 5è. portaran a terme l’excursió al Parc del Montnegre i Corredor amb 
l’activitat “Viu el Parc”, organitzada per l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 
Totalment subvencionada per  la Diputació i l’Ajuntament. 

3r. Trimestre:  13 d’abril:  Parlament de Catalunya (Barcelona).  Excursió subvencionada. 

3er trimestre:  24 i 25 de maig de 2016: Colònies al Castell de Fluvià. 

 

 Activitats culturals    

Tots els cicles faran una activitat cultural dins l’horari escolar de matí.  

Els infants de 1r. i 2n. assistiran a un espectacle de titelles en anglès (The Farm, d’IPA produccions), al 
Casal Municipal de Vilalba Sasserra el dia 6 d’abril.  

Els infants de Cicle Mitjà i Superior aniran a veure un espectacle musical en anglès (Off we go, de Pep 
López), també al Casal Municipal de Vilalba, el 4 d’abril.   

 

 Celebracions escolars 

Com és costum a l’escola, la comissió de festes serà l’encarregada d’organitzar les celebracions 
escolars juntament amb la col·laboració de la comissió DAF i l’AMPA. Les celebracions programades 
per la comissió de festes per enguany són: 

 30 d’octubre de 2015. La castanyada. Celebració oberta a la tarda a les famílies. 

 22 de desembre de 2015. A les 9 del matí les famílies amb fills/es a l’Etapa Infantil podran 
entrar a la respectiva aula per escoltar la cançó o poema d’hivern que haurà preparat cada 
grup; i les famílies amb fills/es a Primària ho faran una estona més tard.  

 Setmana del 1 al 5 de febrer de 2016. Cada dia rebrem una ordre del rei Carnestoltes de com 
cal venir l’endemà a l’escola. El divendres 5: celebració oberta a la tarda a les famílies. Els 
infants podran venir disfressats lliurement des de casa. 

 18 de març de 2016. Festa de la primavera. Celebració interna. 

 22 d’abril de 2016. Jocs Florals. Celebració oberta a la tarda a les famílies. 

 21 de juny de 2016. Final de curs. Celebració interna. 

Rebreu informació puntualment de les activitats programades per aquestes celebracions. 
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 Puntualitat i assistència:   

 Pautes d’intervenció en cas d’absentisme: 

Protocol de faltes: 

 Els pares han de comunicar per escrit les absències dels seus fills, anticipadament sempre 
que sigui possible, especificant el motiu i la durada de l’absència. En cas que no es pugui 
preveure, ho comunicaran amb posterioritat. 

 5 faltes al mes indistintament si són de matí, tarda o dia sencer, el tutor es posarà en 
contacte telefònicament amb la família. 

 Si en el termini d’una setmana el tutor no aconsegueix posar-se en contacte telefònicament 
amb la família, ho comunicarà a la direcció i aquesta enviarà una carta certificada a la família. 
Aquesta carta citarà als pares a una entrevista, se’ls informarà de les trucades prèvies a la 
carta i dels dies d’absència del seu fill/a. En el cas de no poder assistir a la reunió es 
demanarà justificació de la no assistència. Donat el cas de no presentar-se a la reunió i de no 
justificació s’enviarà una altra carta a casa avisant-los que els cas del seu fill/a es portarà a la 
comissió social del centre en la qual hi participen els Serveis Socials del municipi que seran 
informats del cas.       

Pautes d’intervenció en cas de retards: 

Es prega la màxima puntualitat tant en les entrades com en les sortides. Cal assolir l’hàbit de la 
puntualitat com a característica de la personalitat i respecte als altres. 

Protocol de retards: 

 Després de tres retards consecutius o tres alternatius dins de la mateixa setmana, el tutor/a  
parlarà directament amb les famílies. 

 Si després de parlar el tutor/a amb la família, l’alumne/a continua arribant tard, es citarà a 
les famílies, mitjançant una carta, a una entrevista amb la direcció del centre. En el cas que 
aquest problema persisteixi, es seguirà el PAE. 

 

 Procediment en cas d’accident: cal retornar els impresos de telèfons i d’autorització en cas 
d’accident signats. Primer es trucarà  a la família, i si no es localitza, es prendran les mesures 
oportunes, però ens cal l’autorització signada. 

 

 Procediment en cas de malaltia/medicaments: si un alumne/a no es troba bé es trucarà a la 

família perquè el vingui a buscar. Quan un alumne no es troba bé s’haurà de tenir en compte: 

 Davant els processos febrils, 38ºC o més, els infants hauran d’estar a casa durant 24h. 
després de remetre el procés el febril. 

 Només s’administrarà antitèrmic (paracetamol) quan l’alumne/a es trobi en una sortida 
escolar, la seva temperatura sigui superior als 38ºC i la família ho hagi autoritzat 
expressament en el formulari d’autorització de la sortida. 

 En processos de descomposició intestinal, si l’infant va tres cops al lavabo, es considerarà 
procés víric, i els pares/mares hauran de venir a recollir-lo i s’haurà d’estar a casa 24hores. 

L’escola no subministrarà cap medicament si no hi ha una autorització expressament signada i 
una còpia de la recepta realitzada pel facultatiu mèdic. Per això cal que guardeu  els impresos 
que us donem a principi de curs, i si els perdeu o els acabeu  les tutores us donaran una altra 
còpia.  Aquest imprès només cal portar-lo en el cas que els/les mestres o les monitores del  
menjador hagin de donar algun medicament als nens/es.  
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 Cura i higiene personal:  

 Cal tenir consciència que han d’anar nets. A les classes d’educació física, els infants de Cicle 
Inicial de Primària han de portar un necesser amb els estris de neteja. Els de Cicle Mitjà i 
Superior, els estris necessaris per dutxar-se a l’escola un cop finalitzada la sessió d’Educació 
Física. 

 Cal controlar la pediculosi: en cas de detecció de polls, s’avisarà a la família i s’haurà de venir 
a buscar el nen/a afectat/da, per tal de fer el tractament el més ràpidament possible i evitar 
el contagi. Es prega que el nen/a estigui a casa fins que els paràsits s’hagin eradicat. 

 

2. Hàbits de treball i de convivència: 

Les famílies seran informades de totes les pautes establertes d’organització del treball específic de 
cada aula en la primera reunió d’inici de curs. 

En iniciar el curs els infants també seran informats de les normes bàsiques de Saber estar a l’aula i a 
l’escola, i dels criteris d’avaluació. 

 Criteris d’avaluació:  l’avaluació és continuada, i inclou tres aspectes que incideixen de manera 
directa en la nota final del trimestre i del curs: 

- Les proves i el treball de classe diari. 

- Els deures, que també formen part del procés d’ensenyament/aprenentatge. 

- L’actitud o comportament, que també forma part del procés, i també incideix en l’avaluació. 

 Treball a l’aula: a l’inici de curs s’informa als infants de tot el que fa referència a l’organització de 
la motxilla, l’ús de llibretes, bolígrafs, organització de fulls i material de treball, presentació de 
treballs, seqüenciació d’exàmens i deures, utilització de les agendes i responsabilitat en l’aportació 
de material que es demana per a treballar, així com de l’organització de càrrecs a l’aula. També 
se’ls informa de les pautes organitzatives referents als treballs individuals o col·lectius que es 
realitzaran a l’aula i de les lectures que es llegiran al llarg del curs. 

Al final del primer trimestre recollirem tots els llapis, gomes i els bolígrafs blaus, i es lliurarà tot de 
nou a l’inici del segon trimestre. El material recollit servirà per reposar tot aquells materials 
perduts, fets malbé, etc. 

 Deures i control deures: els infants seran informats de les pautes per organitzar-se les feines a 
casa. Se’ls informarà d’un calendari equilibrat i repartit de controls, treballs i deures. 

 Respecte als companys/es: es fomentarà l’ús d’un llenguatge i una comunicació correcta i 
respectuosa. Els/les mestres i l’equip directiu  prendran les mesures més adients davant les faltes 
de consideració dels altres: insults, riure-se’n, baralles, marginació, seguint les Normes 
d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 

 Respecte al professorat i al personal no docent (conserge, monitores, vetlladores, 
administrativa...): l’equip directiu prendrà les mesures més adients seguint les NOFC del centre. 

 Tenir cura de les instal·lacions i del material:  

 La família vetllarà perquè el seu fill/a respecti les instal·lacions de l’escola: parets, façanes, 
mobiliari i serveis, i assumirà les despeses que, fruit d’un mal ús, es puguin ocasionar. 

 La família vetllarà perquè el seu fill/a sigui responsable i respecti tot el material escolar 
socialitzat.  

 La família complirà i assumirà les normes del projecte de socialització de llibres, en el cas que 
la família hagi signat el contracte acceptant les normes que en ell figuren. 
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3. Relacions família-escola: 

 

 Dies de visita: Els dilluns i els dijous de 12,30h a 13:30h. Caldrà concretar dia i hora amb el tutor/a.  

 

 Lliurament d’informes i entrevistes:  es lliuraran tres informes trimestrals, coincidint amb el final 
de cadascun dels tres trimestres del curs.   

Com a novetat d’aquest curs, s’intentarà que hi hagi una entrevista amb cada família durant el 
primer trimestre del curs; i així, quan les famílies rebin el primer informe a finals de desembre, ja 
hagin pogut parlar prèviament amb el corresponent tutor/a. En aquest primer informe hi 
constaran qualificacions i observacions de cadascuna de les àrees d’aprenentatge (excepte del 
grup de 1r., que només tindrà observacions). 

En el segon informe, a mitjans de març de 2016, hi constaran només les qualificacions de cada 
àrea. 

En el tercer i últim informe hi tornaran a aparèixer qualificacions i observacions. Aquest informe, 
junt amb el butlletí de notes del curs es lliurarà personalment a cada família pel juny, uns dies 
després d’haver acabat el curs. Es penjarà una graella al vestíbul de l’escola, perquè cada família 
pugui triar el dia i hora que vagi més bé per recollir els documents i entrevistar-se amb el tutor/a. 
En el cas que no es pugui realitzar l’entrevista, s’enviaran els documents per correu ordinari. 

A més de les dues entrevistes esmentades (al primer trimestre i a final de curs), les famílies poden 
demanar ser ateses pel tutor/a en qualsevol moment del curs, però exclusivament en l’horari 
establert: dilluns i dijous de 12,30h a 13,30h. (Aquest curs tindrem tots els dilluns, i també alguns 
dijous per atendre les famílies, però sempre en l’horari establert en la Programació Anual de 
Centre, de 12,30h a 13,30h). 

També hi ha la possibilitat que sigui el tutor/a qui s’adreci a les famílies a través de l’agenda, per 
convocar-los a una entrevista en aquest horari per parlar d’algun aspecte que afecti al 
desenvolupament del seu fill/a. 

 

 Reunions de grup: es faran dues reunions de grup: una al setembre, per presentar-se el tutor/a i 
els/les especialistes, i explicar el funcionament del curs, i una altra al febrer per poder comentar la 
marxa del curs, i les possibles modificacions pedagògiques i/o metodològiques que es vagin 
desenvolupant  en el grup classe. 

 

4. Serveis de l’AMPA 

 Servei de menjador i activitats extraescolars:   

- El menjador funciona en horari de 12,30 a 15h.  

- Les activitats extraescolars són per la tarda de 16,30h a 17,30h. Les activitats es concretaran a 
finals de setembre i serà en funció de la quantitat d’infants que hagin fet la inscripció.  Els 
monitors/es recolliran els infants a les aules a les 16,30h., i en acabar l’activitat els lliuraran a les 
famílies per la porta principal. 
Aquests serveis estan gestionats per l’AMPA. 
 

Us agraïm la vostra col·laboració. 
 L’Escola Trentapasses 


