
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Jacint Verdaguer 

 

 

BENVINGUTS AL CURS 2016-2017! 

 

Comencem donant-vos la benvinguda a aquest nou curs escolar i agraint-vos la confiança que heu 

dipositat en nosaltres.  

Us convidem a consultar la nova web de l'escola http://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/ i també  a que 

descarregueu al mòbil l'aplicació Telegram, on hi trobareu el canal @jacintverdaguerprat. Mitjançant 

aquest canal mai us perdreu cap informació escolar rellevant.  

 

HORARIS D'ATENCIÓ FAMÍLIES  

Els mestres tutors/es dels vostres fills i filles són qui més els coneixen i els qui en fan el seguiment 

del dia a dia. Les hores d'entrevistes es comunicaran a la reunió d'inici de curs i podreu sol·licitar 

reunió mitjançant l'agenda o per escrit en un full. En cas d'urgència, sempre podeu trucar a l'escola 

al telèfon 933 792 392. 

 

Per altres qüestions tals com beques, abonaments de material escolar o tràmits administratius, 

l'horari d'atenció de l'equip directiu és el següent:  

 

Direcció 

Cap d'Estudis 

M. Paz González Muñoza 

Anabel Ramos Rodríguez 
Dimecres, de 9 a 11h 

Secretària Ana Moscardó Sornosa Dijous, de 15 a 16:30h 

Administrativa Mercedes Cifuentes Galán Tots els matins de 9.30 a 12.30h 

(si us plau, demaneu cita prèvia) 

 

HORARI I CALENDARI ESCOLAR 

Matí de 9 a12:30h i tarda de 15 a 16:30h. Enguany l'horari de pati és de 10:40 a 11:10h. Durant 

aquest temps les portes de l'escola romandran tancades. Si recolliu o porteu un alumne/a a mig matí, 

recordeu-vos de fer-ho abans o després de la franja de pati. 

 

Podeu consultar el calendari escolar a la nova pàgina web. 

 

 

http://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/
http://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/curs-16-17/calendari-del-curs/


 

FUNCIONAMENT GENERAL 

1. En cas de malaltia l'alumnat ha de restar a casa fins a la seva total recuperació. Recordeu que 

han de passar 24h sense febre abans de tornar al centre. 

2. Els nens han d'esmorzar a casa. Poden portar un mos per l'hora del pati (entrepà, fruita...) 

evitant embolcall i alumini (recordeu que som escola sostenible). Per motius de seguretat, en 

cap cas es donarà res per la tanca ni es lliurarà a la conserge. 

3. Justifiqueu les faltes de puntualitat i assistència al mestre del vostre fill/a per escrit. 

4. L'agenda és el mitjà de comunicació entre família i escola, feu-ne un bon ús. 

5. Durant les entrades i sortides, respecteu els espais del nens/es guardant una distància 

prudencial (línia blanca). Eviteu portar pilotes, patins, bicicletes... 

 

MENJADOR ESCOLAR i ACOLLIDA MATINAL 

 

Dúnia Pellisa 

629 644 197 

Nova coordinadora del servei de menjador. Truqueu abans de les 9:30h si un 

alumne fixe es posa malalt. Si no feu servir el menjador habitualment, adquiriu 

tiquets esporàdics. Per a més informació (menú, inscripcions, preus...) cliqueu: 

http://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/serveis/menjador-escolar/ 

Aquest any hi ha canvis d'empresa de monitoratge i cuina. Les noves empre-

ses són PRAT ACTIU i CUINA JUSTA. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Les activitats començaran a l'octubre, però podreu trobar el full i les dates d'inscripció a la web de 

l'AMPA i també a la de l'escola: 

http://ampajacintverdaguer.entitatsdelprat.cat/ 

http://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/serveis/ 

 

Amb un curs ple de novetats, us enviem la nostra salutació 

més cordial, 

                

 

Equip pedagògic de l'escola Jacint Verdaguer. 

El Prat de Llobregat, a 15 de setembre de 2016.  

http://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/serveis/menjador-escolar/
http://ampajacintverdaguer.entitatsdelprat.cat/
http://agora.xtec.cat/ceipjaveprat/serveis/

