Escola Turó del Cargol
Av. Coll del Portell 56
08024 Barcelona
Tel: 93 284 47 18
a8043838@xtec.cat
www.turodelcargol.org
Benvolgudes famílies,
Ja esteu a punt per a unes vacances ben merescudes? Nosaltres, de moment, comencem
a engegar els motors per al curs que ve amb les informacions que us detallem:
COMENÇAMENT DE CURS (2018-2019)


El divendres 7 de setembre, de 12 a 13h., els nens i les nenes d’Educació Infantil
poden venir a l’escola a conèixer la seva classe i els/les mestres.



El curs començarà el dimecres 12 de setembre per a tots els nens i nenes de l'escola.
Habitualment l'entrada és per l'Avinguda Coll del Portell, 56; però aquest dia, per tal de
facilitar l'arribada dels més petits, al matí, de 1r a 6è entraran pel carrer Sant Cugat,
13, les famílies podeu acompanyar als vostres fills/es fins l’aula respectant un temps
d’uns 15 minuts i marxar.
Les famílies que tingueu fills/filles a Infantil i Primària, podeu entrar per la porta de dalt i
deixar que els alumnes de primària vagin baixant a les seves aules.



SORTIDES curs escolar 2018-2019 de l'alumnat:
- Tots els infants d'Infantil (P-3, P-4 i P-5) més els alumnes que tinguin germans a
Parvulari, sortiran pel vestíbul de dalt (Avinguda Coll del Portell).
- Tots els nens i les nenes de Primària que no tinguin germans a Infantil sortiran pel
vestíbul de baix (carrer Sant Cugat).

HORARI DEL CURS
Matí: de 9 a 13 h

Tarda: de 15 a 16 h

PUNTUALITAT
La porta s’obrirà a les 8:55 i es tancarà a les 9:05. Es tornarà a obrir a 2/4 de 10 i a les
10. Aquesta norma ha estat aprovada pel Consell Escolar.
COLÒNIES
Educació Infantil : 29 i 30 d’abril a Eurostage (Arenys de Mar).
Cicle Inicial: Pendent de confirmar. S’informarà a les famílies.
Cicle Mitjà: 3, 4 i 5 d’octubre a Can Vilalta (Moià)
Cicle Superior: 3, 4 i 5 d’octubre a Prades (Prades)

FESTIUS, DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ I VACANCES
Són festius: 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 21 de maig.
Dies de lliure disposició: 2 de novembre, 7 de desembre, 4 de març.
Vacances de Nadal: Del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: Del 13 d’abril al 22 d'abril, ambdós inclosos.
El curs s’acabarà el divendres 21 de juny.

JORNADA INTENSIVA
Horari lectiu: de 9h a 13h (fins a les 15h per als qui es queden a dinar).
22 de desembre: hi haurà servei d’acollida fins a les 17 hores.
Jornada intensiva al juny: L’AFA organitza diferents activitats de les quals us informaran
oportunament.

SERVEIS D'ESCOLA ORGANITZATS PER L'A.M.P.A..
Activitats extraescolars
Les activitats extraescolars, organitzades per l’AFA, començaran el dilluns 1 d'octubre.
Fins a aquest dia, hi haurà servei d’acollida (de 16 a 18:00 de la tarda) per a les famílies
que ho necessitin.
Mentre no comencin les activitats extraescolars, els nens i les nenes que se’n van
sols a casa, a les 16h sortiran per la porta de baix. Us adjuntem una autorització que
han de portar el primer dia de curs.

Acollida
Durant tot el curs, per a les famílies que necessitin aquest servei, l'AFA l'ofereix amb el
següent horari:
Matí: de 8 a 9 h. (Es pot entrar fins a les 8:45 per la porta de baix)
Tarda: de 16 a 18’00 h. La recollida és per la porta de baix.

Menjador-Migdia



Hi haurà servei de menjador i els menús variaran cada mes, ja els anireu rebent.



Del temps de migdia se’n faran càrrec Natural Cuina.



Si algú que es queda a dinar habitualment un dia no ho fa, cal avisar a primera hora del
matí o portar una tarja signada per la família per justificar-ho. Aquest justificant és
imprescindible sobretot per als qui poden anar sols a casa, ja que si no el porten
no podran sortir de l’escola.



Els nens i les nenes que no es queden habitualment a dinar, hauran d'avisar també a
primera hora del matí si volen fer-ho. A la consergeria hi ha unes butlletes per omplir.



A ’Educació Infantil han de portar un pitet amb goma dins d'una bossa que es
canviarà dimecres i divendres. PORTEU-HO TOT MARCAT AMB NOM I COGNOM.



A partir de 1r de Primària cadascú ha de portar un tovalló de roba en una bossa de
roba marcada amb nom i cognom.

Règim:
Si un nen/a ha de fer règim, cal que es demani omplint el full que es facilita a l’entrada,
portant una tarja o bé trucant per telèfon i especificant el tipus de règim. Els règims es
faran un mínim de dos dies. Si hi ha intolerància o al·lèrgia a algun aliment s’ha de portar
un justificant mèdic, que s’ha de renovar cada any.

MATERIAL
Bata:
Tots els nens i nenes d’EI hauran de tenir una bata a l’escola i que es portarà a rentar cada
divendres.
Recordeu que han de tenir una veta llarga per poder-la penjar i el nom en un lloc visible.
Motxilles:
A Educació Infantil, les motxilles han de ser de roba, flexibles, d'obertura amb goma, la
tanca de velcro i una nansa llarga per penjar-les, prou grans com perquè hi càpiga tot el
material.
Per a Primària, motxilles no gaire voluminoses i fàcils de penjar. Us demanem que els
nens i les nenes no portin motxilles amb rodes. L’espai dels penjadors no permet que
aquest tipus de motxilla es pugui penjar i això fa que hi hagi desordre.
Tot ha d'estar marcat amb el nom.
Psicomotricitat (Educació Infantil)
Equip de l'escola: pantalons curts blau marí, samarreta groga. Per a l'hivern, a més a
més, xandall. Tot ha d'estar marcat amb el nom.
Calçat: Sabatilles esportives.
* Els pantalons, tant els curts com els de xandall, poden ser del model que vulgueu. El dia
que facin aquesta activitat, els nens/es han de venir a l’escola amb l’equip posat.
Educació Física (Primària)
 Equip de l'escola: pantalons curts blau marí, samarreta groga. Per a l'hivern, a més a
més, xandall. Tot ha d'estar marcat amb el nom.
 Calçat: Sabatilles esportives.
* Els pantalons, tant els curts com els de xandall, poden ser del model que vulgueu.
El dia que facin aquesta activitat, els nens/es han de venir a l’escola amb l’equip posat. A
Cicle Mitjà han de portar, a més, una samarreta per canviar-se.
Els nois i les noies de Cicle Superior es dutxen després d’aquesta classe i han de portar
roba per canviar-se, sabó, tovallola de dutxa i xancletes.


L’AMPA farà la venda de samarretes a primers de curs. Quan les tinguin a punt ja us
avisaran

Dansa
Sabatilles negres de goma (toves) dins d'una bossa petita de roba que tindrem a l’escola.
Tot ha d’estar marcat amb el nom.
RECORDEU QUE LES JAQUETES I ANORACS TAMBÉ HAN D'ANAR MARCATS AMB
EL NOM I AMB UNA VETA LLARGA PER PENJAR-LOS AL PENJADOR

LLIBRES DE TEXT
CURS 2018/2019

Seguim amb el projecte de socialització de llibres. En el full de cada curs costen
els llibres socialitzats i el que no són reutilitzables. Els repartirem tots als
vostres fills/es quan comencin les classes.
La quota d’Educació Infantil és també per comprar material manipulatiu

IMPORTANT: No heu de comprar cap llibre, només heu de portar el material
personal que consta a la llista.

Preu per a tots els cursos :



60 euros per alumne/a

Se us carregarà aquest import en el rebut del mes de setembre.

Gràcies per la vostra col·laboració!!

EDUCACIÓ INFANTIL
LLIBRES CURS 2018-2019
4 anys


C-4 Música 12 Editorial Cruïlla

5 anys


C-5 Música 12 Editorial Cruïlla

MATERIAL PERSONAL P-4
2 fotografies mida carnet
1 paquet gran de tovalloletes humides
1 got de plàstic amb nansa, marcat amb el nom.
1 capsa gran de mocadors de paper
1 bossa amb roba de recanvi per qui ho necessiti
MATERIAL PERSONAL P-5
2 fotografies mida carnet
1 paquet gran de tovalloletes humides
1 got de plàstic amb nansa, marcat amb el nom.
1 capsa gran de mocadors de paper
1 bossa amb roba de recanvi per qui ho necessiti

PER A L’ESMORZAR:
Una carmanyola amb el nom escrit.

BON ESTIU!!

CICLE INICIAL

LLIBRES CURS 2018-2019
1r

Llibres socialitzats
Les històries del sol rodamón, Ed. Cruílla.
Llibres no reutilitzables
Matemàtiques 1r. Construïm. 1r, 2n i 3r trimestre, Ed. Cruïlla
Quaderns de Matemàtiques, Supercompetents en Matemàtiques 1r,2n i
3r trimestre. Construïm
Bugs World 1, Pupil's Book Ed. McMillan-Heinemann
Agenda escolar

2n

Llibres socialitzats
Llibre de somnis de la lluna, Ed. Cruïlla
Llibres no reutilitzables
Matemàtiques 2n. Construïm. 1r, 2n i 3r trimestre, Ed. Cruïlla
Quaderns de Matemàtiques, Supercompetents en Matemàtiques 1r,2n i
3r trimestre. Construïm
Bugs World 2, Pupil's Book Ed. McMillan-Heinemann
Agenda escolar

LLIBRES DE LECTURA PER FER PRÉSTEC A CASA

 Recordeu les indicacions que us hem donat sobre les motxilles.

.
BON ESTIU!!

3r de Primària
LLIBRES I MATERIAL CURS 2018-2019
Llibres socialitzats
Llengua Catalana 2.0. 3r Primària, Ed. Cruïlla.
Primer Diccionari AZ. Ed. Eumo.
Bugs World 3, Pupils’s Book Ed. MacMillan-Heinemann
Matemàtiques 3, Ed. Vicens Vives

Llibres de lectura
El senyor Silvestre, Ed. Virus
Les olimpíades d’en Borinotman (Ed. Baula)
Frederica, la pèl-roja, Ed. Animallibre
Llibre de castellà pendent.
Llibres no reutilitzables
Bugs World 3, Activity Book, Ed. McMillan-Heinemann
Vuit i mig. Quaderns de càlcul núm. 4, 5, 6 Ed. Teide.
Música i Dansa 3.16, 3r de Primària, Quadern d’activitats, Ed. Cruïlla
Agenda escolar
MATERIAL PERSONAL
1 portallapis o bé un estoig amb cremallera
2 llapis negres núm. 2
1 goma
1 maquineta
12 llapis de colors
12 retoladors (en un estoig o capsa apart)
1 bolígraf vermell (1)
1 bolígraf negre (1)
1 tisores que tallin bé
1 regle de 15 cm (2)
1 regle de 30 cm (2)
1 carpeta senzilla amb separadors per als deures
1 carpeta amb 10 separadors (tots en un sol costat)
1 arxivador amb 2 anelles mida foli (llom, entre 5 i 6 cm.) i 10
separadors
1 carpeta de dibuix tancada amb gomes (mida aprox. 60X40)
1 barra adhesiva escolar
(1) No han de ser del tipus retolador de punta fina
(2) Millor que no siguin metàl·lics
 Recordeu les indicacions que us hem donat sobre les motxilles.
Ha d’estar tot marcat amb el nom.

BON ESTIU!!!

4t de Primària

LLIBRES I MATERIAL CURS 2018-2019

Llibres socialitzats
Llengua Catalana 2.0. 4t de Primària, Ed. Cruïlla.
Primer Diccionari AZ. Ed. Eumo
Diccionario ilustrado de la Lengua Española, Vox
Bugs World 4, Pupil’s Book, Ed. McMillan-Heinemann
Matemàtiques 4, Ed. Vicens Vives
.
Llibres de lectura
El zoo d’en Pitus, Ed. La Galera.
La colla dels mandrils, Ed. Animallibre
El gos del metro Joaquim Carbó, Ed. Cruïlla
Llibre de castellà pendent.
Llibres no reutilitzables
Bugs World 4, Activity Book, Ed. McMillan-Heinemann
Vuit i mig. Quaderns de càlcul núm. 7, 8, 9, Ed. Teide.
Música i Dansa 3.16. 4t de Primària, Quadern d’activitats, Ed. Cruïlla
Agenda escolar
MATERIAL PERSONAL
1 portallapis o bé un estoig amb cremallera
2 llapis negre núm. 2
1 goma
1 maquineta
12 llapis de colors
12 retoladors (en un estoig o capsa apart)
1 bolígraf de color blau (1)
1 bolígraf de color negre (1)
1 bolígraf de color vermell (1)
1 tisores que tallin bé
1 regle de 15 cm (2)
1 regle de 30 cm (2)
1 compàs
1 transportador d'angles
1 carpeta senzilla amb separadors per als deures
1 carpeta mida foli amb 10 classificadors (tots en un sol costat)
1 flauta dolça soprano digitació alemanya, de fusta o plàstic. A partir del 2n
trimestre
1 arxivador amb dues anelles mida foli (3)
1 carpeta de dibuix tancada amb gomes (mida aprox. 60X40) (4)
1 barra adhesiva escolar



(1) No han de ser del tipus retolador de punta fina
(2) Millor que no siguin metàl·lics
(3) Podeu utilitzar el mateix del curs passat
(4) Podeu fer servir la mateixa del curs passat.
Recordeu les indicacions que us hem donat sobre les motxilles. Ha d’estar tot
marcat amb el nom
BON ESTIU!!!

5è de Primària

LLIBRES I MATERIAL CURS 2018-2019

Llibres socialitzats
Llengua catalana 5. Projecte 3.16, Ed. Cruïlla.
Matemàtiques 5, Ed.Vicens Vives.
Tiger Tracks 5, Pupil’s book, Ed. McMillan-Heinemann
Diccionario ilustrado de la Lengua Española, Vox
Primer diccionari AZ. Eumo.
Llibres de lectura
La colla del deu, (Ed. La Galera.)
L’arbre de les històries (Ed. La Formiga)
Els brons a les Fondalades Tenebroses (Ed. El Pirata)
Las brujas (Ed. Santillana)
Llibres no reutilitzables
Tiger Tracks 5. Activity book A, Ed. McMillan-Heinemann
Música i Dansa 3.16. 5è de Primària, Quadern d’activitats, Ed. Cruïlla
Agenda escolar
MATERIAL PERSONAL
1 portallapis o bé un estoig amb cremallera
1 llapis negre núm. 2
1 goma
1 maquineta
12 llapis de colors
12 retoladors
1 bolígraf blau (1)
1 bolígraf negre (1)
1 bolígraf vermell (1)
1 barra adhesiva escolar
1 tisores que tallin bé
1 carpeta mida foli amb 12 classificadors (tots en un costat)
1 carpeta mida foli (amb classificadors) per als deures
1 arxivador amb 2 anelles (2)
1 carpeta de dibuix tancada amb gomes (mida aprox. 60X40) (3)
1 compàs
1 transportador d’angles
1 regle de 15 cm (4)
1 regle de 30 cm (4)
1 flauta dolça soprano digitació alemanya, de fusta o plàstic (5)
1 llapis de memòria USB
(1) No han de ser del tipus retolador de punta fina
(2) Aquest arxivador és a l’escola
(3) Podeu fer servir la del curs passat.
(4) Millor que no siguin metàl·lics
(5) Porteu la del curs passat
Ha d’estar tot marcat amb el nom.

BON ESTIU!!!

6è de Primària

LLIBRES I MATERIAL CURS 2018-2019

Llibres socialitzats
Llengua catalana 6. Projecte 3.16, Ed. Cruïlla
Matemàtiques 6, Ed.Vicens Vives.
Tiger Tracks 6. Pupil’s book, Ed. McMillan-Heinemann
Diccionario ilustrado de la Lengua Española, Vox
Primer diccionari AZ. Eumo.
Oxford Pocket. Anglès-català/Català-anglès
Llibres de lectura
L’assassinat del professor de matemàtiques, Ed. Barcanova
Konrad (Ed. Alfaguara)
Històries de por (Ed. Bromera)
Matilda (Ed. Santillana)
Llibres no reutilitzables
Tiger Tracks 6. Activity book- A, Ed. McMillan-Heinemann
Música i Dansa 3.16. 6è de Primària, Quadern d’activitats, Ed. Cruïlla
Agenda escolar
MATERIAL PERSONAL
1 portallapis o bé un estoig amb cremallera
1 llapis negre núm. 2
1 goma
1 maquineta
12 llapis de colors
12 retoladors
1 bolígraf blau (1)
1 bolígraf negre (1)
1 bolígraf vermell (1)
1 barra adhesiva escolar
1 tisores que tallin bé
1 carpeta mida foli amb 12 classificadors (tots en un costat)
1 carpeta mida foli (amb classificadors) per als deures
1 arxivador amb 2 anelles (2)
1 carpeta de dibuix tancada amb gomes (mida aprox. 60X40) (3)
1 compàs
1 transportador d’angles
1 regle de 15 cm (4)
1 regle de 30 cm (4)
1 flauta dolça soprano digitació alemanya, de fusta o plàstic (5)
1 llapis de memòria USB
(1) No han de ser del tipus retolador de punta fina
(2) Aquest arxivador és a l’escola
(3) Porteu la del curs passat
(4) Millor que no siguin metàl·lics
(5) Porteu la del curs passat
Ha d’estar tot marcat amb el nom.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Turó del Cargol
Avda Coll del Portell 56
08024 Barcelona
Tel. 93 2844718
Fax 93 2844718
ceip-turodelcargol@xtec.cat
http://www.turodelcargol.org

AUTORITZACIÓ PER MARXAR SOL A CASA CURS 2018-2019
En/na....................................................................................... amb DNI/NIE
núm. .........................................................
com a mare, pare o tutor/a dl’alumne/a.......................................................................
...................................................................
del curs
perquè se’n vagi sol/a a casa durant el curs 2018-2019.

.........................l’autoritzo

* Marqueu totes les opcions possibles.




A les 13 hores
A les 16 hores
Després de les activitats extraescolars

Signatura del pare, mare o tutor/a

