
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Els Quatre Vents 
   

Comencem un nou curs amb molta il·lusió i molts reptes per tal de millorar l’aprenentatge 
de tots els nenes i nenes. 
 
 L’EQUIP DE MESTRES 
Equip Directiu 
 Directora: Anna Vidal      
 Cap d’Estudis: Núria Font 
 Secretaria: Cristina Ventosa  

Tutors/es 
 P3 26 alumnes  - Cristina Ventosa 
 P4 20 alumnes – Rosana Pallàs (coordinadora d’Educació Infantil) 
 P5A 14 alumnes -  Tere Rovira 
 P5B 14 alumnes -  Gemma Julià 
 1rA 15 alumnes – Marian Forner 
 1rB 14 alumnes – Núria Suàrez 
 2nA 21 alumnes – Roser Catà (coordinadora Cicle Inicial) 
 2nB 21 alumnes – Núria Font 
 3rA 16 alumnes – Inma Alvarez (coordinadora de Cicle Mitjà)  
 3rB 17 alumnes -  Damià López 
 4tA 17 alumnes – Noemi Cobo 
 4tB    17 alumnes – Montse Moreno 
 5èA  18 alumnes  - Pablo Vicent 
 5èB 18 alumnes – Lorena Sànchez (coordinadora cicle superior) 
 6èA 18 alumnes – Lorena González  
 6èB 19 alumnes – Alan Fernández 

 
Mestres especialistes i/o suport 

 ED. FÍSICA     Alan, Lorena Sánchez i Pablo 
 MUSICA     Marta Palau, Inma Alvarez i Paula 
 ANGLÈS      Yesmina, Lorena González i Carol 
 ED. ESPECIAL  (PRI)    Vicky Palau  
 ED. ESPECIAL (INF) i SUPORT PRIMARIA Tània Solé 
 SUPORT MATÈRIES (INF)   Carol Ferrero 
 COMPETÈNCIES BÀSIQUES P4 a 6è  Anna Vidal 
 * RELIGIÓ     Mª Angels Diaz 
- Administrativa: Isabel 
- Conserge: Magda  
- Coordinadora Menjador: Trini Murillo 

 

PROJECTE EDUCATIU I PROJECTES D’ESCOLA 
Continuem amb la majoria de projectes del curs passat,  
tots ells enfocats a millorar el rendiment acadèmic  
dels nostres alumnes motivant-los el màxim possible. 
Trobareu els projectes d’aquest curs a l’agenda dels vostres fills/es. 
També podeu consultar el PEC (projecte educatiu de centre) al blog de l’escola. EL PEC és el document 
que regula tot el procés d’intervenció educativa de la nostra escola. 
 

 PRINCIPALS NOVETATS A DESTACAR 
- Treballarem Pau Casals al llarg del curs 
- Patis 

o Tendall per ombra pati infantil 
o Pistes petanca a primària 
o Jocs de cartes a primària 
o Nous estris pati infantil 

- Aules 
o Inici connexió fibra òptica a totes les aules 
o Avaluació de l’aprenentatge competencial 
o Aprenem matemàtiques amb activitat física 
o English day 
o Nous recursos per treballar amb les pissarres digitals 
o Nou material per a l’aula d’Educació Especial 

BENVIGUTS AL CURS 17-18 



 
RECORDEM 
- Els nens i nenes han de portar les agendes de l’escola. A les agendes de l’escola hi trobareu la 

línia de treball del centre segons projecte educatiu, el calendari escolar, l’horari, els projectes de 
centre, la planificació d’activitats, festes, sortides i colònies i la piràmide de la lectura. 
L’Ampa la regala als seus associats. Si no sou socis les podreu comprar a Consergeria  

- Adreça de pàgina web: agora.xtec.cat/ceipelsquatrevents (apartat menú podreu trobar 
informació de la vostra classe).  

 

PSICOMOTRICITAT / EDUCACIÓ FÍSICA. 
Us fem saber que les classes de Psicomotricitat i Educació Física: 
 
L’horari que els nens/es 

anotaran a l’agenda 

començarà a aplicar-se a 

partir del dilluns dia 18. 

Aquesta setmana els alumnes 

coneixeran el funcionament 

del curs i passaran les proves 

inicials amb els seus tutors/es. 

 
 
TEMES IMPORTANTS DEL CURS  
 
Esmorzars Saludables 
Aquest curs continuem amb els esmorzars saludables. Amb aquesta activitat volem aconseguir, amb la 
vostra col·laboració,que els nens i nenes cada cop tinguin una alimentació més sana i més variada. 
Us proposem que cada alumne porti per esmorzar el següent: 
- Dilluns: fruita o sucs 
- Dimarts: entrepà o farines (coca, cereals, croissant,…) 
- Dimecres: làctics 
- Dijous: galetes 
- Divendres: lliure  
 
Cal portar l’esmorzar dins una carmanyola i evitar el paper d’alumini. Els alumnes esmorzen a la classe. 
 

Reunions de Nivell (es penjaran els powers amb la informació al blog) 
Es realitzaran a les 16:15h els següents dies: (us recordem que els germans i/o fills no poden assistir a 

les reunions, pel bon funcionament d’aquestes, gràcies) 
P3 a 1r Ja s’han realitzat (podeu mirar power al blog) 
2n  Dilluns 18 de setembre 
3r  Dimarts 19 de setembre 
4t  Dimecres 20 de setembre 
5è  Dijous 21 de setembre 
6è  Divendres 22 de setembre 
 
* L’AMPA organitzarà servei d’acollida per a tots els nens/es de l’escola. 

 
Autoritzacions sortida dels alumnes a les 12:30h i a les 16h 
Avui hem repartit el paper d’autorització de sortides de l’escola. Cal que ens el retorneu com a més aviat 
millor. 
En cas de que el vostre fill/a hagi de marxar sol a casa un dia esporàdic o bé amb una altra persona cal 
que ho anoteu a l'agenda per tal  que el/la tutor/a ho sàpiga. 
Us agrairíem, també, que, sobretot aquests primers dies de curs, estiguéssiu pendents quan surt el vostre 
fill/a, així el/la tutor/a o mestre/a que acompanyi la filera podrà anar coneixent el pare/mare o altre familiar 

que recull als seus alumnes.  
 
Aurtorizació sortides pel poble 
Avui hem repartit el full d’autorització de sortides breus per a tot el curs 2017-18. Utilitzarem aquesta 
autorització per fer sortides educatives pel poble al llarg d’un matí i/o tarda. Cal que el retorneu com més 
aviat millor (els alumnes de 1r, 5è i 6è demà tenen la primera sortida referent al projecte de la vinya, per 
poder sortir cal que portin l’autorització) 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 10h.  6èB P3   

10 a 11h.  1rA 
4tB 

 5èA 
4tB 

 

11:30 a 
12:30h. 

4tA  5èB 
4tA 
 

3rA 
2nA 

2nB 

15h  a 16h. 1rA 
1rB 
P5B 

2nB 
6èA 
P5A 

2nA 
3rB 
6èB 

1rB 
3rB 
5èB 
6èA 

3rA 
5èA 
 



 
Consulta correu electrònic 
Tota la informació de l’escola i l’Ampa s’enviarà per correu electrònic. Les famílies que no disposen de 
correu se’ls enviarà amb paper o bé el/la tutor/a posarà una nota a l’agenda. Els aclariments, recordatoris i 
altres temes de funcionament del centre no rellevants, només s’enviaran per e-mail. 
 
Llibres de text  
Les famílies que heu comprat els llibres a l’ampa els vostre fills/es ja els tenen a l’aula. 
Alumnes de P3 a 2n: Els mestres ajudaran als alumnes a posar-hi el nom i ja es quedaran al centre. Si els 
voleu veure, cal que poseu una nota a l’agenda i el cap de setmana els vostres fills/es els portaran (cal que 
dilluns els retorneu). 
Alumnes de 3r a 6è: Els alumnes portaran els llibres a casa el divendres amb les instruccions de la 
reutilització i la fitxa d’incidència. Cal que reviseu els llibres i ompliu la fitxa anotant incidències que 
observeu als llibres (per ex. ratlla de bolígraf a la pàg 45 llibre de  català) . Si algun llibres està sense folrar, 
caldria que ho féssiu. Cal retornar els llibres i la fitxa d’incidències signada el dilluns. 
 
Bates i xandalls 
L’AMPA té una comanda que ha d’arribar durant aquest mes de bates i xandalls. Quan arribin es passarà 
una nota informativa per a recollir-ho.  
Al desembre es farà una nova comanda, l’ampa ja us avisarà enviant per correu la petició. 
 
AMPA 
L’Ampa ja ha enviat per email informació de les activitats extraescolars als seus associats. Si no heu rebut 
el email... poseu-vos en contacte amb l’ampa  ampaels4vents@gmail.com. Els vostres fills/es us 
retornaran el paper de la inscripció perquè hi poseu el vostres correu electrònic (en cas de que no estigui 
posat). Si no teniu email, veniu a parlar amb l’ampa. 
 
Aparcament de cotxes, accés al centre 
Us recordem que pel bon funcionament de les entrades i sortides caldria deixar els cotxes a l’ampli 
aparcament de davant de l’escola, no es pot aparcar a la zona destinada a l’autocar per motius de 
seguretat dels alumnes, és exclusivament d’ús pel transport escolar. 
 
WhatsApp 
L’escola i l’ampa no tindran res a veure amb cap grup de WhatsApp. Si teniu qualsevol dubte ho podem 
venir a preguntar, podeu trucar al centre o enviar un email e3005583@xtec.cat.  
  
Normativa del centre 
El funcionament del centre es regeix per les NOF (normes d’organització i funcionament). Trobareu el 
document complert al blog del nostre centre. Dins una comunitat educativa hi ha d’haver unes normes 
aprovades pel Consell Escolar perquè tot vagi bé. 
Us fem arribar un full escrit amb la normativa complerta per a les famílies de l’escola. Us demanem que 
la llegiu amb atenció, feu el possible per complir-la i si teniu qualsevol dubte ens ho pregunteu. 

 

Hem de construir l’educació dels vostres fills/es junts. 

Aquest Claustre de Mestres treballa amb moltes ganes i il·lusió. Us demanem 

confiança. Tenim un objectiu comú! 

 

BON CURS ESCOLAR  
2017-18 A TOTHOM 

 
La directora 
Anna Vidal 
 
 
 
 
Sant Jaume dels Domenys, 12 de setembre de 2017 
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