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INFORMACIÓ, AVISOS I INCIDÈNCIES 
 
 
 
 

ESCOLA AMPA MENJADOR 
CONSERGERIA INFANTIL: 

MONTSE ANTÚNEZ 
Tel. 93787 11 11 
Tots els dies de 8:30h a 14h i de 
15h a 16:30h 

 
CONSERGERIA PRIMÀRIA:  

FRANCESC SUÁREZ 
Tel. 93787 00 68 
Tots els dies de 8:30h a 14h i de 
15h a 16:30h 
 

EQUIP DIRECTIU: 
 
Director: Jaume Roca 
Cap d’estudis: Montse Vancells 
Secretària: Roser Pallarols 

Hores concertades 
 

Correu electrònic: 
a8020863@xtec.cat 

 

SECRETARIA AMPA: 

 
BELÉN GONZÁLEZ 

ACOLLIDA I EXTRAESCOLARS 
Tel.  93 787 16 31 

Matins: dilluns a dijous de  
9:00h a 10:00h i de 

12:00h a 12:30h 
Tardes: dimarts i dijous de 

16:00h a 16:30h 
 

Correu electrònic: 
ampaginesta.matadepera@gmai

l.com 

Empresa 7itria: 

 
JAMNICA GIL 

Tel. 620.10.17.68 
Horari d'atenció: cada dia de  

9.00h - 15.00h 
 

Per avisar quan algun nen/a no 
es quedi a menjador s’ha de 

comunicar abans de les 10:00h 
 

Correu electrònic: 
menjador.ginesta412@7itria.ca

t 
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CALENDARI ESCOLAR 
 
 

Dm. 04-09-18 Inici activitats escola 

Dx. 12-09-18 Inici activitats lectives: horari matí i tarda 

Dll. 24-09-18 Inici activitats extraescolars 

Dv. 12-10-18 Festiu: Festa del Pilar 

Dj. 01-11-18 Festiu: Tots Sants 

Dv. 02-11-18 Dia lliure disposició 

Dj. 06-12-18 Festiu: Dia de la Constitució 

Dv. 07-12-18 Dia lliure disposició 

Dv. 21-12-18 Final 1r trimestre: jornada intensiva 

22-12-18 a  07-01-19 Vacances de Nadal 

Dm. 08-01-19 Inici activitats lectives segon trimestre 

Dll. 21-01-19 Festa local: Sant Sebastià 

Dll. 04-03-19 Dia lliure disposició 

13-04-19  a 22-04-19 Vacances de Setmana Santa 

Dm. 23-04-19 Inici activitats lectives tercer trimestre 

Dx. 01-05-19 Festiu: Primer de Maig 

Dll. 20-05-19 Dia lliure disposició 

Dll. 10-06-19 Inici jornada intensiva 

Dv. 21-06-19 Final de curs: jornada intensiva 

 
Qualsevol canvi en el calendari serà informat oportunament. 
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PLANTILLA DOCENT 
 

 Tutories: 

CURS MESTRE 

P3A PILI GIJÓN 

P3B TERESA PORTELL 

P4A MONTSE COCA 

P4A MIREIA BRUNET 

P5 VICKI JORBA 

1rA MANOLI DOMINGO 

1rB ELENA VILLAROYA 

2nA ANNA ALFARO 

2nB BEA PÉREZ 

3R MONTSE GALINDO 

4tA SÒNIA GIBERT 

4tB RAQUEL GALLEGO 

5ÈA LIMBÀNIA LÓPEZ 

5èB MONTSE BELTRAN 

6èA SANDRA PRAT 

6èB CARME RODRÍGUEZ  

 

 Especialistes: 
 

MESTRE ESPECIALITAT 

MARIA GINER LLENGUA ANGLESA 

PILAR OLLER LLENGUA ANGLESA 

ROSER PALLAROLS LLENGUA ANGLESA 

MARTA SANS LLENGUA ANGLESA 

MARTONA SIRVENT MÚSICA 

NEUS MARTÍN EDUCACIÓ FÍSICA 

JAUME ROCA EDUCACIÓ FÍSICA 

MªANTÒNIA SOLER EDUCACIÓ ESPECIAL 

SANDRA RODRÍGUEZ EDUCACIÓ ESPECIAL 

ROSA ARRUEGO PRIMÀRIA 

MONTSE VANCELLS PRIMÀRIA 

CRISTINA RUIZ RELIGIÓ 

 

 Equip directiu 
 

MESTRE ESPECIALITAT 

JAUME ROCA DIRECTOR 

MONTSE VANCELLS CAP D’ESTUDIS 

ROSER PALLAROLS SECRETÀRIA 
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HORARI ESCOLAR 

 
Seguint la normativa fixada pel Departament 
d’Ensenyament, el curs 2018-19 comença el 
dimecres 12 de setembre, per tots els nens i 
nenes d’Educació Infantil i Primària de 
Catalunya. El curs acabarà el divendres 21 de 
juny de 2019. 

 L’horari lectiu de l’alumnat d’Educació Infantil 
i Primària és de 9 a 12’30 h al matí i de 15 a 
16’30 h a la tarda. Excepte els dies que al 
calendari es marquen com a jornada 
intensiva de 9h a 13h.  

 Les portes de l’escola s’obriran cinc minuts 
abans de les hores d’entrada i de sortida. Us 
recomanem sigueu molt puntuals en aquest 
aspecte, ja que afecta al normal 
desenvolupament de l’inici de les classes.  

Per les famílies que feu el desplaçament en 
vehicle, us recomanem precaució en els carrers 
d’accés i respectar la senyalització per tal 
d’estalviar i prevenir possibles incidents. 

Les portes de l’escola es tancaran a les 9’05 h i a 
les 15’05 h. 

Fora de les hores d’entrada i sortida les portes d’accés estaran tancades. Per qüestions de responsabilitats 
legals heu de ser conscients de si deixeu els vostres fills/es als accessos de l’escola abans de l’hora 
d’entrada i després de la sortida ja que l’escola no es responsabilitza de la seva custòdia. 

 

ACOLLIMENT ALUMNES NOUS PRIMER DIA 
 
 

 Els alumnes de P3 faran l’entrada per la porta 
de l’esquerra de l’edifici, baixant la rampa. 

Els nens i nenes de P3 s’incorporaran a 
l’escola el dia 12 de setembre en dos torns: 
de 9:00h a 10:30h i de 15:00h a 16:30h. Els 
pares i mares els podran acompanyar a l’aula 
l’estona que creguin necessària per afavorir 
una adaptació tranquil·la i adequada. 
Recordem que el primer dia de curs no hi 
haurà servei de menjador per als alumnes de 
P3. 

El segon dia de curs, les classes seguiran 
l’horari normal i s’iniciarà el servei de 
menjador per a les famílies que l’hagin 
demanat. 

 Els nens i nenes de P4 i P5 faran l’entrada 
habitual, P4 per la porta del davant, i P5 per 
la porta del costat dret. Els familiars podran 
acompanyar-los fins a la porta de la classe. 
 

 Els alumnes de 1r entraran acompanyats dels 
seus familiars fins a l’aula, on els rebrà el 
mestre, i podran quedar-se una estona 
perquè els nens ho visquin amb naturalitat. 
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 El curs de 2n de primària faran l’entrada 
habitual i es dirigiran al pati del mig per 
reunir-se amb la seva tutora. Pels alumnes 
nous hi haurà un mestre que els rebrà a 
l’entrada i els acompanyarà fins al seu grup. 

 

 Els alumnes de cicle mitjà i superior faran 
l’entrada habitual i es dirigiran al pati exterior 
per reunir-se amb la seva tutora.  Pels 
alumnes nous Hi haurà un mestre que els 
rebrà a l’entrada i els acompanyarà fins al seu 
grup. 

Us demanem de no allargar més del necessari el comiat per a una correcta adaptació dels alumnes. Els 
familiars dels alumnes d’educació primària us haureu d’acomiadar a l’exterior de l’edifici. 

 

ENTRADES I SORTIDES 
 

Us preguem sigueu curosos en complir els horaris d’entrada i sortida de l’escola, ja que afecta el normal 
desenvolupament de les classes, a més de ser un element de convivència envers als altres. 

Educació Infantil 

Els alumnes d’Educació Infantil entraran i sortiran 
pel c/Montserrat, a les 9:00h, les 12:30h, les 
15:00h i les 16:30h, segons siguin usuaris del 
servei de menjador o no. Les portes s’obriran 5 
minuts abans de cada franja i es tancaran cinc 
minuts després. 

Haureu d’acompanyar els nens i nenes fins a la 
porta de l’aula, intentant fer una entrada 
tranquil.la i relaxada per poder acollir els infants 
com es mereixen. Els alumnes són els encarregats 
de penjar la seva motxilla i jaqueta o jersei als 

penjadors del passadís, i posar-se la bata. La 
mestra us acompanyarà en aquest moment per si 
heu de donar algun avís o indicació. 

A la sortida haureu d’anar a recollir als alumnes a 
la porta de l’aula, on la mestra us donarà els 
missatges que puguin haver-hi. 

A les portes de les aules hi ha una pissarra on 
s’acostuma a explicar la tasca feta durant el dia o 
notícies d’interès, com per exemple les properes 
sortides o material a portar. 

 

Educació Primària 

 Entrada 

Haureu d’acomiadar els alumnes a la porta de 
l’escola del C/Can Pous i ells entraran sols a 
l’aula. Per qüestions d’organització i espai, no es 

permet l’accés dels acompanyants fins a les aules. 
Podeu deixar els avisos a consergeria o notificar-
los via agenda. 

 Sortida: 
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1r: Els grups surten pel pati exterior i les mestres 
acompanyen els alumnes fins a la cantonada 
dreta de l’edifici. Els alumnes hauran de ser 
recollits per les persones habituals. 

2n: El grup sortirà per l’entrada principal junt 
amb la seva mestre. Els alumnes hauran de ser 
recollits per les persones habituals. 

Cicle mitjà i superior: La sortida del migdia i de la 
tarda serà per classes acompanyats del seu 
mestre per la porta principal. Els alumnes a partir 
de 3r surten sols a l’exterior de l’edifici i poden 
marxar a casa seva lliurement. 

 

 

Us recomanem consciencieu els vostres fills sobre on han d’anar o a qui han d’esperar per marxar, per 
estalviar situacions incòmodes. Us recordem que l’escola no es pot fer càrrec de la seva custòdia fora dels 
horaris lectius. Aviseu els vostres fills que, si no els heu passat a recollir a l’hora pactada, tornin a entrar al 
centre i ens ho facin saber per tal de poder localitzar-vos. 

Us demanem que notifiqueu al tutor o a la tutora qualsevol aspecte que s’hagi de tenir en compte en 
relació a les sortides, a través de l’agenda escolar o a través de la consergeria. 

Si sorgís algun imprevist a l’hora de recollida (canvi de persona, retard...), aviseu al centre per evitar 
conflictes i incomoditats. 

 

ABSÈNCIES I RETARDS 
 

Recordeu que cal justificar, per escrit o per telèfon, les faltes d'assistència a l'escola. Us demanem 
d’utilitzar l’agenda per a absències futures previstes. En cas de retard, una petita nota portada pel nen/a 
serà suficient. 

En cas de recollida d’abans de l’hora habitual de sortida, la persona que reculli l’alumne caldrà que ompli 
una autorització, que us facilitaran a consergeria. 

MATERIAL PERSONAL 
 

L’autonomia i responsabilitat envers els objectes personals i el material propi són valors que els alumnes 
han d’anar adquirint al llarg dels anys, i que hem d’anar inculcant amb petites accions per part de tots. 
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Els abrics, anoracs, els jerseis,... i la bata han de 
portar una beta llarga per poder-les penjar. 

Les motxilles podran ser amb o sense rodes, a 
criteri de la família i en funció de la capacitat del 
nen de gestionar-la amb comoditat. 

Cal marcar amb el nom totes les peces de roba i 
altres estris personals que es puguin perdre o 
intercanviar involuntàriament, com ara 
paraigües, motxilles, gorres... 

Es recomana no portar telèfons mòbils ni altres 
aparells similars a l’escola. En cas que la família 
consideri el seu ús, aquest haurà d’estar apagat 

completament a l’entrar a l’escola i no es podrà 
tornar a utilitzar fins a la sortida de l’edifici. En 
cas de fer-ne ús o emetre algun so, quedaran sota 
custòdia de la direcció fins que siguin recollits 
pels pares. 

Al vestíbul de primària hi ha un cabàs d’objectes 
perduts on van a parar les peces de roba 
extraviades. Trimestralment es fa una exposició 
per a què alumnes i famílies pugueu recuperar 
algun objecte perdut. Les peces no recollides es 
cediran a una entitat solidària. 

 

 

El respecte vers a les instal·lacions, els llibres i els materials d’ús comunitari, són actituds que hem de 
fomentar entre tots. 

 

LLIBRES DE TEXT 
 

L’escola porta a terme, des de fa molts anys, un 
projecte de socialització i reutilització de llibres 
de text i altres materials didàctics. Aquesta 
decisió d’allargar la vida útil d’aquest material 
d’aprenentatge respon a consideracions d’ordre 
pedagògic, econòmic i ecològic. Aquest programa 
compromet a totes les famílies de l’escola. 

La idea principal és que els llibres de text d’un 
nivell passin d’un grup-classe a l’altre, fins a tres o 
quatre vegades. 

Aquest programa es gestiona entre l’escola i 
l’AMPA, encarregada de la compra dels llibres i 
materials i d’establir una quota única per a tots 

els alumnes de l’escola, en concepte d’adquisició 
i renovació de llibres. 

També es proporciona als alumnes de Primària, 
una agenda pròpia per la seva organització 
personal. Aquesta iniciativa és compartida pels 3 
centres públics del nostre municipi, i tots els 
alumnes que en formen part la reben. 

D’aquesta manera, els llibres nous i reutilitzats, 
els dossiers de treball i altres materials 
pedagògics es lliuren als alumnes de l’escola 
durant els primers dies de curs, i no caldrà que 
des de les famílies s’hagi de comprar o adquirir 
cap altre material. 
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MATERIAL ESCOLAR 
 

L’escola també proporciona el material d’ús més freqüent. Això també es fa per raons de caire pedagògic i 
econòmic. 

A tots els cicles de l’escola s’hi inclou el material fungible d’ús personal necessari per les activitats, tal com 
llapis, bolígrafs, regles, retoladors, llapis de colors, tisores, enganxador... així com els materials de suport de 
cada àrea, com les llibretes, fulls, enquadernadors... També hi incloem els materials particulars de l’àrea de 
Visual i Plàstica, ambients i àmbits i especialitats. 

Altre material que es facilita i gestiona des de l’escola és tot el corresponent a fotocòpies de diferents 
materials que es treballen a les diferents àrees. 

Tot aquest material queda englobada en una quota de Material Escolar, que es paga directament a l’escola a 
principi de cada curs, de forma individual per a cada alumne de l’escola. 

 

 

Educació Infantil: 
 
El material que es demana a cada alumne al primer dia de curs és: 
- Una foto actualitzada de carnet (P3 de cos sencer). 
- Una capsa de mocadors de paper. 
- Dos paquets de tovalloletes humides. 
 
I per a cada dia han de portar una motxilla de roba marcada amb el nom del nen o nena i amb un distintiu 
perquè la reconegui, i haurà de portar esmorzar i una ampolla de plàstic (de 33cl. o de 50cl.). 
 
I el primer dia de la setmana una bata amb un o dos botons, cordada al davant o amb goma al coll, amb el 
nom del nen o nena  al davant. Es retornarà a final de setmana per a rentar. 

Per a les sessions de Psicomotricitat els alumnes han d’anar vestits amb el xandall de l’escola o amb roba 
esportiva adequada. 

Educació Primària: 
 
El material que es demana a cada alumne al primer dia de curs és: 
- Estoig tou. 
- 2 capses de mocadors de paper. 
- 2 paquets de tovalloletes humides. 
- Només per a Cicle Superior,  Pen drive. 

Els alumnes de Primària no porten bata d’ús habitual a l’aula. Caldrà portar bata per a les sessions d’Educació 
Visual i Plàstica. 
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Es recomana el xandall de la l’escola per a tots els alumnes de l’escola. 

Els dies d’Educació Física: roba esportiva adequada o xandall, samarreta de màniga llarga o curta, i calçat 
esportiu. Pels alumnes de cicle inicial, caldrà portar una bossa amb una tovallola petita i una samarreta de 
recanvi. Pels alumnes de cicle mitjà i superior, caldrà portar una bossa amb material per dutxar-se: tovallola, 
sabó, xancletes, roba neta per canviar-se. 

És molt aconsellable que les alumnes vesteixin amb ell xandall de l’escola a les sortides escolars. 

Les bates d’infantil i d’Educació Visual i Plàstica es poden adquirir a la botiga que considereu. El xandall de 
l’escola es ven a la botiga “Arranjaments Matadepera” al C/Sant Isidre 15. Tel. 93 780 08 61, i horari de dilluns 
a divendres de 9:15 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 
 

 
 

SALUT A L’ESCOLA 
 

Des de l’escola es considera important l’aprenentatge i assimilació d’uns valors relacionats amb la higiene i la 
cura personal, així com la prevenció d’accidents i malalties. 

De la mateixa manera, en benefici de la salut i el benestar de tots els alumnes recordem que quan estan 
malalts s’han de quedar a casa el temps necessari i que cal informar a l'escola de qualsevol situació que pugui 
suposar risc de contagi. 

Us demanem que un nen o nena malalt/a s’ha de quedar a casa i no ha de venir a l’escola en els casos 
següents: 

- Febre superior a 37º C. Podrà tornar després d’un dia sencer sense febre. 
- Gastroenteritis. Podrà tornar quan tingui el resultat de les anàlisis i després de dos dies sense diarrea 

acompanyada de dieta. 
- Infeccions a la boca. Podrà tornar quan hagin desaparegut les llagues. 
- Erupcions a la pell. Podrà tornar amb l’informe del pediatre conforme no és contagiós. 
- Conjuntivitis amb pus. Podrà tornar quan desapareguin les lleganyes. 
- Conjuntivitis irritant. Podrà venir si fa el tractament adequat. 
- Polls. És el problema més freqüent i de difícil solució si no comptem amb la col·laboració de les famílies. 

És important que ens informeu si detecteu la seva presència. No pot assistir a l’escola un nen o nena que 
porti polls o llémenes sense fer el tractament. Quan l’escola en detecti algun cas, avisarà a la família 
perquè el vinguin a buscar. Un cop iniciat el tractament, si el cabell està lliure de paràsits, es pot tornar a 
l’escola el dia següent (i acabar el tractament repetint-lo als 8 dies). Ens podeu consultar qualsevol dubte 
que tingueu. 
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Malaltia o accident a l’escola 
 

Si un nen o nena es troba malament o té febre s’avisarà als familiars perquè el recullin el més aviat possible i 
l'atenguin degudament. 

En el cas que un alumne tingui un accident i es faci mal, es trucarà a la família perquè el recullin el més aviat 
possible i sigui visitat per un servei d’urgències o metge, si es considera. 

En cas d’accidents que necessitin assistència mèdica urgent es comunicarà a la família i s’avisarà el SEM 
segons la gravetat. Si no podem contactar amb cap familiar o no es pot esperar, l’acompanyarà un mestre del 
centre.

Administració de medicaments 
 
 
L'escola no pot administrar cap tipus de medicaments pel seu compte, i això engloba mestres, personal 
d’administració i serveis, monitores de tallers , menjador,... 

Només en cas que, per prescripció mèdica sigui necessari, haureu d’omplir un full d’autorització (el trobareu a 
consergeria) on s'indiqui la dosi i l'horari. Cal adjuntar la recepta del metge. El mestre o el monitor facilitarà 
l'administració de la medicació. 

La conserge farà arribar el medicament i l’autorització al mestre tutor del vostre fill o filla. 

En cas de malalties cròniques o al·lèrgies que necessitin una ràpida resposta, poseu-vos en contacte amb la 
direcció per tal d’establir el protocol d’actuació. 

Esmorzars i Aniversaris 
 

A l'escola, considerem molt important una alimentació saludable basada en una dieta equilibrada i rica en 
nutrients. Els moments del dia destinats a l’alimentació han de ser també espais d’aprenentatge i bones 
pràctiques. 

Recomanem portar per esmorzar entrepans petits, galetes, torrades, bastonets de pa, fruita.... i 
desaconsellen portar brioxeria industrial.  

Si un nen/a vol celebrar a l’escola el seu sant o aniversari, pot portar esmorzar per compartir amb els 
companys. Haurà de ser fàcil de repartir (coca tallada, croissanets, ensaïmadetes, galetes, entrepans petits, 
magdalenes,...). També pot portar sucs de fruita (i gots de plàstic). 

En cap cas es poden portar llaminadures. 



 
SORTIDES I COLÒNIES 

 

L’escola informarà trimestralment de les sortides i activitats a l’escola programades. Caldrà tornar al tutor 
l’autorització degudament signada. L’alumne no podrà realitzar una sortida si no ha presentat aquesta 
autorització. 

A les sortides cal portar motxilla (sense rodes). Igualment convé que estigui marcada amb el nom (facilita la 
recuperació en cas d'oblit o pèrdua). Si és una de tot el dia, caldrà que els alumnes portin esmorzar, dinar i 
aigua. Els nens i nenes que utilitzen el servei de menjador escolar, podran escollir si prefereixen pícnic o si 
portaran el dinar des de casa. 

Les colònies escolars es faran als cursos finals de cicle, és a dir, a P-5, 2n, 4t i 6è. Caldrà abonar una paga i 
senyal per saber el nombre d’alumnes previstos i fer la reserva de la casa. 

Les sortides escolars es paguen en dos quotes: una a principi de curs de 40€, i una a final de curs d’import 
variable en funció de la quantitat i tipologia de les excursions de cada curs. Aquest pagament s’efectuarà 
mitjançant ingrés de la quantitat estipulada al número de compte de l’escola. 

 

INFORMACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 
 

Us recordem que l’escola no pot fer arribar materials o encàrrecs als alumnes, per exemple motxilles 
d’esport, esmorzars o berenars, material escolar, deures.... Us demanem col·laboració i comprensió en 
aquest aspecte, i per tant demanem sigueu prudents i previsors en l’organització del dia a dia dels nens i 
nenes. Us agrairem comuniqueu als mestres a través de l’agenda notícies i novetats a tenir en compte. 

Per tal de mantenir actualitzat l’arxiu de dades i poder localitzar-vos en cas d’urgència, és molt important 
que notifiqueu a la secretaria de l’escola qualsevol canvi de domicili, telèfon o situació familiar. 

Entrevistes 
 

Al llarg del curs cada tutora realitzarà, com a mínim, una entrevista amb cada família. Les entrevistes poden 
ser sol·licitades tant pels pares i mares com pels mestres. 

El dia de la reunió de pares i mares de nivell, el/la mestre/a us comunicarà el dia i hora destinat a les 
entrevistes amb els tutors i tutores. Les entrevistes es convocaran a través de la llibreta viatgera o de 
l’agenda. 
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És imprescindible respectar els dies i horaris establerts. Us recordem que hi ha reconegut el dret 
d’absentar-se del lloc de treball per assistir a les entrevistes amb la mestra. A secretaria us faran el 
corresponent certificat si és necessari. 

Amb la Direcció caldrà concertar les visites per telèfon, i l’horari d’atenció a les famílies és el dimecres de 
15:00h a 16:30h. 

Reunions de grup 
 
 
Es fa una reunió de nivell a principis de setembre, abans de començar el curs. En aquesta reunió es 
presentarà les mestres tutores de cada curs, i es donarà informació pràctica de funcionament, 
característiques del curs, material, dinàmiques, sortides.... 

Al segon trimestre es farà una segona reunió de nivell amb les mestres tutores, per a revisar i informar de 
dinàmiques de funcionament del grup, hàbits de treballs, elements a millorar, així com dubtes que 
sorgeixen a les famílies. 

Per a les famílies de P3 es farà una reunió informativa al mes de juny, una vegada finalitzat el procés de 
matrícula, per donar informació pràctica i de funcionament de l’escola, dinàmiques particulars... També és 
farà una trobada individual amb la mestre tutora i un berenar de benvinguda de tot el grup, abans de l’inici 
de les classes. 

Informes 
 

Els informes d’avaluació mostren la valoració pedagògica de les diferents àrees d’aprenentatge, basat en la 
normativa del Departament d’Ensenyament. 

A Educació Infantil es donaran dos informes: febrer i juny. 

A Educació Primària se’n donaran tres (abans de les vacances de Nadal, abans de les vacances de setmana 
Santa i final de curs). 

A més a més de l’informe d’avaluació, l’escola us entregarà un informe de valoració de la personalitat, 
hàbits i convivència de l’alumne. Aquest informe s’entregarà amb l’informe d’abans de vacances de Nadal i 
de final de curs. 

Els alumnes que assisteixen a hores SEP (Suport Educatiu Personalitzat) també rebran una valoració 
trimestral de l’assoliment o no dels objectius del reforç. 
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Agenda / llibreta viatgera 
 

A Educació Infantil s’utilitza la llibreta viatgera. Anirà a casa cada vegada que hi hagi algun comunicat 
d’importància, o informacions relatives a sortides escolars. Caldrà que, quan s’indiqui, es retorni signada 
conforme s’autoritza o se’n rep coneixement. 

A Educació Primària s’utilitza l’agenda escolar com a eina de suport a la tasca de l’alumne i per a organitzar 
la seva feina. Alhora serveix de via de comunicació família-escola. A través d’ella podreu fer arribar 
qualsevol informació o sol·licituds d’entrevista. De la mateixa manera és el mitjà que els mestres utilitzaran 
per comunicar-se amb vosaltres per a comentar incidències o sol·licituds d’entrevista. 

És important que la reviseu diàriament, donat que molts dels comunicats els farem a través d’ella. Sempre 
que els/les mestres us facin arribar alguna anotació a través de l’agenda o la llibreta viatgera, cal que la 
signeu, conforme l’heu rebuda. 

Delegats i delegades de classe 
 

Els pares i mares de cada grup classe escullen anualment dos delegats que fan d’enllaç entre les diferents 
famílies i d’aquestes amb l’escola. 

Les seves funcions estan recollides en un document de l’escola que descriu les funcions, estructura, 
funcionament i relació amb els altres delegats i Ampa. 

Com a principals funcions que tenen els delegats de classe hi ha: 

- Ser el vincle entre el tutor/a i els pares i mares. 
- Canalitzar inquietuds i suggeriments de les famílies al tutor/a. 
- Coordinar iniciatives proposades des de la tutoria. 
- Generar consciència de grup i dinamitzar la comunicació entre les famílies. 
- Integrar a les famílies nouvingudes. 
- Adreçar a l’òrgan o persona adequada les consultes de caràcter individual i/o personal. 
- Facilitar la creació d’un clima de convivència que sigui positiu, facilitant el diàleg, la implicació i 

participació de les famílies a les activitats programades. 

Com a eina de comunicació , es considera crear un grup de Whatsapp o correu electrònic per a transmetre 
informacions entre les famílies, del qual els delegats i totes les famílies són responsables de vetllar per l’ús 
adequat d’aquest mitjà i establir normes d’ús i comunicació. 
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L’ ”Escola Informa” 
 
És una circular elaborada per la Direcció que informa de les activitats i informacions d’interès de l’escola, 
com ara: activitats, sortides, festes, pagaments,... S’envia per correu electrònic a cada principi de mes. 

Pàgina Web 
 
L’adreça de la web de l’escola és http://agora.xtec.cat/ceipginesta/   

Hi trobareu informacions generals de l’escola, així com novetats, calendari, circulars a les famílies. També 
podreu descarregar-vos els impresos d’interès, com autoritzacions de medicaments, les circulars... 

A través del web i del correu electrònic rebreu informacions davant de situacions excepcionals, que 
impliquin informacions urgents o d’última hora. 

Blogs de cicle: 
 
Cada cicle disposa d’un blog per anar informant d’activitats que es realitzen a les aules i que es volen 
compartir amb les famílies. Al web de l’escola trobareu els enllaços que us hi porten . A partir dels bocs 
podeu accedir a àlbums de fotos de les activitats i descarregar-vos les imatges que vulgueu conservar 
particularment. 

Recordeu que no disposeu dels drets d’imatge i que el seu ús és exclusivament privat i que no es poden 
difondre ni penjar a Internet sense autorització. 

Al plafó informatiu de les entades hi trobareu també informacions que poden ser del vostre interès. 

 

 
ASSOCIACIÓ MARES I PARES 

 

L’AMPA de l’Escola Ginesta agrupa als pares i mares de l’escola amb l’objectiu de realitzar accions que 
contribueixen a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els alumnes de l’escola. 

L’Ampa s’encarrega de la gestió de diferents serveis als alumnes i a les famílies, que acabin repercutint en 
una millor educació, organització i gestió dels recursos. Alhora es promou la participació de les famílies a la 
comunitat educativa i es reforça el vincle en el projecte educatiu de l’escola. 
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Els serveis que gestiona i organitza l’Ampa són: 

- Programes “Teatre a l’escola de Pedagogia de l’Espectacle”, “Teatre en anglès” a l’escola, Suport de 
Biblioteca, Suport de Psicopedagogia a Educació Infantil, Auxiliar de conversa en anglès a Primària i 
Piscina a Cicle Inicial. Totes aquestes activitats s’assumeixen conjuntament amb l’Ajuntament de 
Matadepera. 

- Programa de Socialització i Reutilització de llibres. 
- Tallers acollida i extraescolars. 
- Servei de menjador a través de l’empresa 7itria. 

Activitats Extraescolars 
 
Aquestes activitats les organitza l’AMPA, d’acord amb l’equip de mestres i el vist i plau del Consell Escolar i 
són gestionades directament per les comissions de tallers i esports o per empreses especialitzades. Es 
realitzen en tres franges horàries: Matí, migdia i tarda. 

A la franja de matí es realitza l’acollida, destinada a famílies que, per un motiu o altre, han de deixar els 
seus fills/es una mica abans de l'inici de l'horari escolar. 

A les franges de migdia i tarda, després de les classes s’ofereixen diferents tallers, tant pels alumnes d’ 
infantil com els de primària: piscina, esports, ludoteca, anglès, aula d’estudi... 

Les famílies interessades a fer servir aquest servei, us haureu de dirigir a la secretaria de l’Ampa, al telèfon  
93 787 16 31 o al correu electrònic ampaginesta.matadepera@gmail.com 

L’Ampa de l’escola disposa d’una pàgina web a l’adreça http://ampaginesta.matadeperaentitats.cat 

Servei de Menjador 
 
El servei està gestionat per l’AMPA i supervisat per la Comissió de Menjador, formada per representants de 
la Direcció, pares i empresa. L’empresa “7 i tria” és la responsable del servei de cuina que elabora els 
menjars a la cuina del centre i del monitoratge. El servei de menjador engloba la franja horària de migdia de 
12:30h a 15:00h. 

Podran fer ús del menjador escolar els alumnes de les famílies que ho sol·licitin sempre que respectin les 
normes establertes i estiguin al corrent dels pagaments acordats. S’admeten usuaris esporàdics avisant 
amb antelació. 

Els alumnes de P-3 que facin ús del mateix hauran de portar cada dilluns un llençol per a fer la migdiada i 
pitet, que serà retornat a casa cada divendres per a rentar. De cara als mesos d’hivern es demanarà una 
manteta. 

L’empresa farà un seguiment dels alumnes i farà arribar a les famílies informació del servei: P3 de forma 
diària a través d’una agenda de menjador, P4 i P5 de forma setmanal, i Primària de forma trimestral. 

Qualsevol incidència relacionada amb el menjador us heu d’adreçar a la Coordinadora de menjador, la 
Jamnica Gil al telèfon 620.10.17.68 o al correu electrònic menjador.ginesta412@7itria.cat 

Les famílies interessades a fer servir aquest servei, us haureu de dirigir a la secretaria de l’Ampa o a la seva 
web, on us faran arribar informació concreta del funcionament de l’activitat. 

mailto:menjador.ginesta412@7itria.cat
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Si algun dia el vostre fill/a no es queda a dinar, us retornaran el 100% de l’import de menjador d’aquell dia 
si ho comuniqueu abans de les 10:00h. 

L’empresa de menjador facilita que les famílies que ho desitgin puguin dinar un dia a l’escola per a viure la 
dinàmica de funcionament de l’estona de menjadors. Per gaudir-ne us heu de posar en contacte amb la 
responsable del menjador per concretar el dia. 

 
 

PAGAMENTS 
 

Durant el curs escolar, les famílies hauran de fer els següents pagaments: 

Ampa 

 Quota soci Ampa: es cobra al mes de juliol. Enguany l’import és de 65€. 

 Quota Llibres: inclou el programa de Socialització de llibres, dossiers, material propi de les àrees. Es 
cobra al mes d’agost. Enguany l’import és de 110€. 

 Quotes tallers extraescolars: es fa un primer pagament al mes d’octubre i un segon al mes de febrer 
(excepte l’activitat de piscina que es realitza un únic cobrament). 

Tots els pagaments de l’Ampa es realitzen per domiciliació bancària. 

7itria 

 Quota mensual servei de menjador. Es cobren de forma mensual. 

Tots els pagaments de l’empresa 7i tria es realitzen per domiciliació bancària. 

Escola 

 Quota de Material : inclou material d’ús quotidià dels alumnes, material individual i del grup, 
material d’Educació Visual i Plàstica, especialitats, ambients i àmbits...  Enguany l’import és de 70€. 

 Quota de Sortides Escolars: inclou els desplaçaments, activitats, monitors acompanyants... Es fa un 
primer pagament de 40€  al mes de setembre. 
A final de curs es realitza un segon pagament diferent per a cada curs en funció de la tipologia i 
quantitat de Sortides Escolars. Es cobrarà al mes de maig i prèviament se us comunicarà l’import. 

Com a novetat d’enguany l’escola girarà rebuts per domiciliació bancària, als mesos de setembre i maig. Per 
a les colònies escolars es farà un cobrament apart que es comunicarà prèviament. 

 


