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INFORMACIÓ CURS 2017-18 
 

 

El  curs  escolar 2017-18 començarà el 12 de setembre de 2017  i acabarà el  22 

de juny de 2018.  

Per als mestres  el curs s’inicia el 1 de setembre de 2017 i acaba el 30 de juny de 

2018. 

 

HORARI LECTIU DEL CURS. 
 

   Educació infantil i primària 

MATÍ DE 9:00 h  a 12:30 h 

TARDA DE 15:00 h  a 16:30 h 

 

   Horari SEP a Educació primària 

Dijous de  12:30h a 13h SEP tots els grups A i els tercers A, B i C 

Divendres  de 12:30h a 13h  tots els grups B, menys tercerB 

 

REUNIONS PARES I MESTRES 
 

El dia 7 de setembre de 12h a 14h, les famílies de P3  estan convocades 

per tal d'assistir amb el seu fill/a a la classe i poder establir un primer contacte amb 

la mestra i conèixer els espais. Les famílies de P3 han de portar el material 

que es va indicar a la reunió informativa i les carpetes de treball. No s’ha 

de posar el nom a les carpetes, només a la bossa. 

 

El  dia 6 de setembre i a les 13h, les famílies dels cursos de primer 

A i B  queden convocades per tal de conèixer les noves aules, espais i  les tutores i  

també informar breument d’alguns aspectes organitzatius de l’etapa de primària.  

 

   A Educació Infantil i primària el dia establert per entrevistes pares-tutors  és el 

dimecres de 12:30 h.  a 13:30 h . Es concertarà mitjançant convocatòria per 

escrit o a l’agenda (només en el cas dels alumnes de primària) per telèfon o bé 

personalment. 

 

CALENDARIS DE REUNIONS PEDAGÒGIQUES PER CICLES. 
 

Totes les reunions tan d’educació infantil com de primària començaran a les 

16:45. Les d’educació primària tindran una primera part conjunta del dos cursos de 

cada nivell (A i B) i una segona part a la classe amb el/la  tutor/a corresponent 

 

EDUCACIÓ INFANTIL  

 

 P-3  6 d’octubre 

 P-4  4 d’octubre  

 P-5  5 d’octubre  

 

CICLE INICIAL  

 

1r     3 d’octubre (segona reunió) 

2n     2 d’octubre  

 

     CICLE MITJÀ  

 

 3r    25 de setembre 

 4t    26 de setembre 

 

     CICLE SUPERIOR 
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 5è    27 de setembre 

 6è    28 de setembre 

 

Nota important: Els alumnes no poden assistir a aquestes reunions i no podran 

restar sols dins del recinte escolar. Hi haurà un servei d’acollida organitzat per 

l’AMPA. 

 

 
PISCINA CICLE INICIAL (1r-2n) i CICLE MITJÀ (3R I 4T). 
 

L’activitat començarà la primera setmana d’octubre. 

 

Horaris i cursos: 
 

Primer d’educació primària : comença el 6 d’octubre i l’horari és els divendres 

de 9:00h a 9:50h (els alumnes ha d’anar directament a la piscina municipal, 

excepte es alumnes d’acollida). 

 

Segon d’educació primària: comença el 6 d’octubre i l’horari és els divendres 

d’11h a 11:50h.  

Tercer d’educació primària: comença el 5 d’octubre i l’horari és els dijous de 10h 

a 10:50h 

Quart d’educció primària: comença el 3 d’octubre i l’horari és els dimarts de 

15:10h a 16:05h. (els alumnes del menjador pujaran amb un tutor des de l’escola, 

la resta van directament a la piscina) 

 

 Es podran recollir els alumnes de segon i quart de primària a la piscina en 

acabar l’activitat per això caldrà signar una autorització que es lliurarà a la 

tutora.  

 

Si algun nen o  nena no es pot banyar (otitis, fongs... ) ha de portar el justificant 

mèdic i anirà a la piscina, però no es banyarà. En qualsevol altre cas que no 

permeti fer aquesta activitat cal portar un justificant escrit per part de la família 

explicant-ne els motius. L’avaluació de l’activitat de la piscina forma part de la nota 

d’educació física. 

 

 
 EQUIP PEDAGÒGIC i PERSONAL NO DOCENT. 
 

Educació Infantil 

 

P3A      Mercè Mata 

P3B      Mercè LLuch 

 

P4 A     Maite Marí 

P4 B     Estefania Lara 

 

P5 A    Anna Mª Garcia 

P5 B    Elisabet Carrasco  

 

 

Suport : Olga Garcia i  Àngels Cortés 

TEI:  

Vetlladora: Mireia esteve      

                            

 Educació primària 

 

1r A    Gemma Vila   

1r B    Sònia Duran   



 4 

 

  

2n A   Teresa Solé 

2n B   Leticia Miquel   

 

3r A   Noemí Genaró 

3r B   Antònia Cabré  

3rC    Maria Ferret 

 

4t A   Sergio Cuadrado 

          4t B   Alba Creus 

 

5è A   Mireia Paretas 

5è B   Àngels Vallès 

 

6è A   Maribel Solà  

6è B   Carmen Rosco 

 

   ESPECIALISTES 

 
Anglès: Laia Gallart i Ramon Sanza 

          Ed. Física: Josep Canovas 

          Música: Jordi Parera  

          Ed. Especial: Cristina Suja            

Castellà CM i CS : Asunción Pascual    

Servei EAP: Gemma Vidal  

Logopeda. Arantxa 

Vetlladora: Mireia Esteve 

Suport de primària: Elisabet Compte           

   

  EQUIP DIRECTIU 

 
Directora: Glòria Tosar 

Cap d’ estudis: Mercè Lluch  

Secretari: Sergio Cuadrado 

  

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 

 

Directora:  dilluns 9 a 11 i dilluns, dijous i  divendres de 3 a 4. 

 

Cap d’Estudis: dimarts i dilluns de 3 a 4’30. 

 

Secretari: dilluns, dimarts  i dimecres de  9 a 11h. 

 

Administració: de dilluns a divendres de 9 a 14.  

 

COORDINACIÓ de cicle 

 

Educació Infantil:          Estefania Lara 

Cicle Inicial:        Sònia Duran 

Cicle Mitjà:                    Alba Creus 

Cicle Superior:               Maribel Solà 
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PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 

 Administració:   Pilar  Valdivieso   

      Consergeria:     Àngels Llopart   

      Personal de neteja i cuina: 

      Monitors/es de serveis d´acollida, menjador i activitats extraescolars 

 

 
 RECORDATORI D’ALGUNES NORMES D’ESCOLA. 
 

 Tots els alumnes d’ Educació Infantil (els nens i nenes d´infantil 

preferentment que portin el seu nom brodat a la part de davant de la 

bata) i fins a 2n. de Cicle Inicial hauran de dur una bata obligatòriament el 

model de l’escola és de quadres blancs i blau clar. L’AMPA s’encarrega de la 

seva venda. 

 

 L’AMPA s’encarrega de vendre els xandalls i samarretes per fer educació 

física.  

 

 La porta dels dos edificis de l’escola (Educació Infantil i Primària) s’obriran 

pel matí a les 9h.  i es tancaran a les 9:10 h. A la tarda s’obriran a les 15 

h. i es tancaran a les 15:10 h i s’obriran a les 16:30h i es tancaran a les 

16:40h. Un cop tancada la porta, l’accés es farà per la porta de 

primària i caldrà trucar el timbre. La conserge serà l’encarregada de 

portar l’alumne a la seva aula. 

 

 Els dies que algun alumne resti a casa per malaltia o altre causa major, 

cal que es truqui a secretaria i, si és el cas, al menjador i caldrà justificar 

l’absència per escrit, el dia següent, al tutor o tutora. 

 

 Durant l’horari escolar no es permetrà l’entrada dels pares a les classes. 

En el supòsit d’haver de fer qualsevol comunicació cal que es faci a 

secretaria. 

 

 Si un/a alumne/a ha de sortir de l’escola per algun motiu cal que els pares 

o algun familiar el passin a recollir.  

 

 Tots els materials de l’escola són d’ús compartit per a tots els alumnes de 

l’escola, per aquest motiu cada alumne haurà de tenir cura i respectar-los en 

tot moment. Els materials malmesos per imprudències o mal ús seran 

reposats per la família de l’alumne. 

 

 Quan un alumne/a comet una acció que perjudica la convivència del centre, 

la família haurà de passar per direcció per tal de signar el full on es recull 

la incidència.  

 

 Les normes de convivència de les activitats extraescolars i del menjador són 

les mateixes que les de funcionament del Centre i que estan recollides en el 

NOFC. 

 

 Tal com queda recollit en les NOFC (normes d’organització i funcionament 

del centre, aprovat en consell escolar, queda prohibit portar mòbils, 

iphone, etc ....a l’escola.  

 

 Les informacions de l´escola s´enviaran per correu electrònic a les famílies 

que en tenen, també hi haurà informació a la web de l’escola 

http://www.escolalapau.com, cartelleres, a les portes d´infantil i en les 

agendes dels nens i nenes de primària.  
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 Es recorda que l’alumnat NO POT ROMANDRE DINS EL RECINTE 

ESCOLAR jugant, ni tan sols acompanyats pels pares/mares, a partir de les 

12:30h i per la tarda a partir  de les 16:30h.  

 

ENTRADES I SORTIDES: 
 

 

Els alumnes d´educació infantil (P3, P4 i P5) i cicle inicial (1r i 2n)   o de cursos 

superiors , que hagin  de ser recollits  per algú que no sigui el pare, mare o  tutors 

legals , hauran de signar una autorització amb el nom i cognoms de la persona que 

el recollirà i el nº de DNI o passaport 

Si transcorregut un període de temps superior a 30’ no s’ha vingut a 

buscar l’alumne/a i no s’ha avisat que arribarien tard, des de direcció 

s’avisarà la policia local.  

 

 

  

PAGAMENT DE MATERIAL ESCOLAR 
 

L’escola s’encarrega de comprar tot el material escolar que es 

necessita al llarg del curs. 
 

La quota del material és de 82 € i  inclou dues sortides al teatre a 
tots els cursos i al cicle inicial (1er i 2n) i mitjà (3r i 4t) la quota 

és de 105€ ja que inclou la quota de la piscina.    
 

Aquest curs , les famílies que ho demanin, podran fer el pagament en 

tres terminis: juny, setembre i desembre. Per pagar a terminis cal 
parlar amb el secretari de l’escola que els informarà de les quantitats 

i condicions. 

 
 

 
PAGAMENT DE LES SORTIDES 
 

 

Les sortides i les colònies es pagaran puntualment quan rebeu la informació. Si un 

alumne ha pagat una sortida i no hi pot anar, se li tornarà l’import de la sortida 

però no la part corresponent a l’autocar. 

Cinc dies abans de la sortida,tots els alumnes han d´haver efectuat el 

pagament; si un alumne porta el comprovant bancari fora del termini, se li torna 

la totalitat de la sortida, inclòs l’autocar, ja que no s´haurà comptabilitzat aquest 

alumne i no podrà assistir-hi . Si un alumne no ha fet la bestreta de colònies en el 

termini establert , no podrà anar de colònies. Si un alumne ha fet el pagament total 

de les colònies i no pot assistir , la bestreta no es pot retornar.  

Si no es paga la quota de material els alumnes no podran assistir a les sortides ni a 

piscina en el cas de CI i CM. 

El pagament de les sortides i colònies s’ha de fer al mateix número de compte del 

material escolar especificant molt bé el curs i el nom de l’alumne. 

 

 

 

 

El pagament del material s’ha de fer al següent nº de compte: 

 BBVA ES48   0182.0238.44.0200020409 i cal 

especificar el nom de l’alumne 
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COMPRA DE LLIBRES DE TEXT 
 

 

De la venda de llibres se’n encarrega l’AMPA. 

La venda dels llibres es farà els dies 4, 5 i 6 de setembre de 9 a 11 del matí i de 

17 a 19 de la tarda , al despatx de l’AMPA.  

El llistat dels llibres està penjat al web de l’escola i a la cartellera de primària  i 

d’educació infantil. 

 

 

 

AVÍS: 

 

QUAN UNA FAMÍLIA CANVIÏ DE TELÈFON, DE MÒBIL, O DE DOMICILI HAURÀ DE 

COMUNICAR-HO IMMEDIATAMENT A L’ADMINISTRATIVA DE L’ESCOLA. Convindria 

tenir més d’un telèfon de contacte. 

 

CAL QUE ELS PARES ESTIGUIN LOCALITZABLES EN TOT MOMENT PER A 

QUALSEVOL EMERGÈNCIA QUE PUGUI SORGIR.  

 
 

 
Bon inici de curs! 
 

 

 

 

                                                            Sant Sadurní d’ Anoia, setembre 2017  

 


