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1. HORARI  

L’horari d’Educació Infantil i Primària és de 9 a 12h30 del matí i de 15 a 16h30 de la tarda. L’horari del pati 
és d’11 a 11h30.  
El dia 21 de desembre i del 10 al 21 de juny es fa jornada intensiva de 9 a 13h. 
 
Entrades i sortides 

 La porta s’obre uns minuts abans i es tanca cinc minuts després d’aquestes hores, coincidint amb la 
música d’entrada.  

 Les famílies de P3, P4 i P5 acompanyen i recullen els seus fills a l’entrada de les classes. Si la persona 
que ve a recollir els alumnes no és l’habitual, cal comunicar-ho per escrit amb antelació.  

 Els alumnes de Primària entren i surten per la porta principal. Els alumnes poden sortir sols prèvia 
autorització. Recordeu que per qualsevol canvi cal comunicar-ho a l’administrativa. 

 Si un alumne arriba tard, les famílies no poden entrar a les classes i lliuren el seu fill a consergeria o 
secretaria.  

 En cas de retard en la recollida d’alumnes, es truca a les famílies i si no es localitzen s’aplica el protocol 
de custòdia a la Policia Local de La Roca. 

 Els retards reiterats a les entrades o sortides o l’acumulació d’absències no justificades serà notificat a 
Serveis Socials i Serveis Territorials, tal com recull la normativa. 

 Si un alumne ha de sortir de l’escola durant l’horari escolar, cal anotar-ho a l’agenda i els pares l’heu 
de venir a recollir per signar la seva sortida. En cap cas el nen/a pot marxar sol/a. 

 
Absències 
Si un alumne falta a classe cal que ho justifiqueu per mitjà de l’agenda, trucant al centre (93.870.34.38) o 
bé via mail a8038168@xtec.cat. 
 

2. CALENDARI ESCOLAR 18-19 
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3. EQUIP DOCENT i NO DOCENT 

Mestres tutors i tutores: 
P3 A  Margarita Recoder 
P3 B  Núria Teixidor 
P4 A Merche Puerto  
P5 A  Nathalie Blanch  
1r A Laura Almansa 
2n A Sandra Vicente 

2n B  Ingrid Cabestany 
3r A  Crisanto Carrera 
3r B  Sílvia Peris  
4t A  Pau Gaona 
5è A  Ana Serrano 
6è A  Judit Garcia  

Mestres especialistes i altres professionals: 
Noelia Molinillo       Mestra d’educació especial 
Anna Ortega       Suport primària  
Maribel Lupiáñez      Suport primària 
Crisanto Carrera       Mestres d’anglès 
Marta Verdú       Mestra de música  
Maria Adell       Mestra d’educació física   
Jose Manuel de las Muelas     Mestre de religió catòlica  
Pau Gaona/Sandra Vicente/Ana Serrano/Patricia Peñarroya Mestre d’anglès i AICLE 

Equip Directiu: 
Directora   Maribel Lupiáñez    
Cap d’Estudis    Anna Ortega   
Secretària    Ingrid Cabestany    
Equip de Coordinació:   Nathalie Blanch - Sandra Vicente - Pau Gaona - Marta Verdú  

Administrativa:  Elvira Mancha 
Conserge:   Enrique Gallardo 
Menjador:   Petri Toro, Maria Caballero 
Vetlladora:  Neus Cano 
TEI:   Pili Muñarch 
 
 

4. EL CONSELL ESCOLAR 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de l’escola, i l’òrgan de 
programació, seguiment i avaluació de les activitats que es porten a terme. 
 
El Consell està format per: 

- Sector pares i mares: Maribel Guerrero, Maribel González, Sandra Reyes, Verónica Gómez (substitució 
de Mª Àngels Garcia) i Eva Rodrigo.  

- Un pare o mare representant de l’AMPA: Montse Millan. 

- Sector mestres: Merche Puerto, Sandra Vicente (substitució de Mònica Prat), Laura Almansa 
(substitució de Mariví Riera), Patricia Peñarroya, Marta Verdú i Jose Manuel de las Muelas. 

- Equip directiu: Maribel Lupiáñez, Anna Ortega i Ingrid Cabestany. 

- Personal no docent: Elvira Mancha. 

- Representant Ajuntament: Roser Moreno. 
 
 

5. RELACIÓ ESCOLA- FAMÍLIES 

Per aconseguir dur a terme la tasca educativa és necessari mantenir contacte amb el tutor/a i assistir a 
totes les reunions i entrevistes que es convoquin a l’escola. Per demanar entrevista amb els tutors i els 
especialistes es fa mitjançant l’agenda. L’horari d’atenció a les famílies és dimarts de 12:30 a 13:30h.  
Per aspectes generals d’escola us heu d’adreçar a la direcció del centre, cal trucar i demanar cita prèvia. 
 
Ús de l’agenda: Funció de comunicació. Cal que la utilitzeu per qualsevol avís que vulgueu fer a l’escola, i 
que la reviseu periòdicament per estar al cas de notes, deures, entrevistes,... 
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Informes  
Educació Infantil - Les famílies rebreu dos informes escrits al llarg del curs. 
Educació Primària - Les famílies rebreu tres informes escrits al llarg del curs i l’acta de final de curs. 
 
 

6. MATERIAL ESCOLAR 

El material que utilitzen els nens i nenes a l’escola és col·lectiu per dues raons: una educativa (tothom té el 
mateix i tot és de tots), i una altra d’estalvi. 
El Consell Escolar va aprovar una quota única per a tots els cursos i que es reparteix segons les necessitats i 
activitats que realitza cada un d’ells. Aquesta quota inclou: 

- material de classe. 
- material didàctic i de plàstica. 
- material complementari: fotocòpies, material d’informàtica... 
- agendes escolars. 

 
Bates: Durant l’horari escolar, els alumnes d’Educació Infantil porten bata. Els alumnes de Primària és 
aconsellable que en tinguin a l’abast una per fer plàstica. 
 
 

7. SORTIDES ESCOLARS 

L’equip de mestres programa sortides de treball en diferents moments del curs per complementar la 
formació dels nens i nenes. La informació de cada sortida us serà comunicada en el seu moment. 
Pagaments: 

- Haureu d'ingressar l'import de la sortida al caixer del vestíbul o mitjançant el web TPV, a l’apartat 
Pagaments. Cal que les famílies respecteu les dates establertes. 

- Si el dia de la sortida un nen/a es posa malalt/a i no hi pot anar se li retornarà la part corresponent 
a l’activitat. 

 
SORTIDES 

EDUCACIÓ INFANTIL    La Granja (Castanyada i Tardor)  29 d’octubre de 2018 
     Aula rura Mas Fabrera     15 de març de 2019 

CICLE INICIAL   Parc de les Olors    22 d’octubre de 2018 
     Cim d’Àligues    20 de febrer de 2019 

CICLE MITJÀ   Museu de la Ciència de Terrassa 9 de novembre de 2018 
    El Corredor    11 de febrer de 2019 
CICLE SUPERIOR  Casa del Llop (Ecosistema)  25 d’octubre de 2018 

     Colònia Güell    18 de març de 2019 
SORTIDA CONJUNTA (P3-P4)  Xaragall    23 de maig de 2019 
SORTIDA CONJUNTA (1r, 3r i 5è) Xaragall   30 de maig de 2019 
    

COLÒNIES 
COLÒNIES P5, 2n i 4t  La Llobeta (El circ)      27 i 28 de maig de 2019  
COLÒNIES DE 6è Torreferrana       20, 21 i 22 de maig de 2019 
 

- Abans d’anar de colònies es fa una reunió informativa.  

- Cal una bestreta obligatòria d’una tercera part del cost total. Aquesta paga no es pot retornar. 

- En un segon termini es paga la resta. Cal que les famílies respecteu les dates establertes.  

- Si un alumne s’apunta fora de termini se’l posa en llista d’espera sense assegurar l’assistència. 

- Si un nen/a es posa malalt i no pot marxar se li retornarà el segon pagament. 

- Si es posa malalt a la meitat de les colònies se li retornarà només la part que ens descompti la casa. 
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8. PROJECTES D’ESCOLA 

- Projecte Cantània: a 5è de primària es treballa el cant coral i es realitza una actuació amb altres escoles 
de la comarca al Teatre Auditori de Granollers. 

- Cantata: a 2n de primària es treballa es treballa el cant coral i es realitza una actuació amb altres 
escoles del municipi al Centre Cultural de la Roca del Vallès. 

- Projecte de Salut: treball dels hàbits alimentaris i la salut emocional. Es recomana l’ús de carmanyoles i 
que l’esmorzar de mig matí consisteixi en un entrepà i/o en una peça de fruita. S’ha d’evitar portar 
productes de pastisseria industrial. 

- Educació Viària: el alumnes de 3r realitzen activitats d’educació viària organitzades amb col·laboració 
de la Policia Local.  

- GEP (Grup d’Experimentació al Plurilingüisme): l’escola continua i amplia el projecte plurilingüe iniciat 
el curs passat per potenciar la llengua anglesa en diferents àrees curriculars a Primària (art, medi 
natural i social). 

- InnovaMAT: enguany s’inicia al Cicle Inicial un projecte de matemàtiques que integra el treball 
manipulatiu, el pensament lògic i l’enginy, així com l’ús de les tauletes. 

- Robòtica: des del curs passat, l’etapa d’Educació Infantil porta a terme un projecte de robòtica basat 
en l’aprenentatge a través de les BeeBots. 

- Tema de l’any (els esports): tema utilitzat per donar cohesió al centre.  

- Projecte de reutilització de llibres: L’AMPA ha contractat una empresa externa CatBook a fi de 
fomentar el respecte i la reutilització dels llibres de text i material escolar per tal de no malbaratar els 
recursos. 

 
 

9. ACTIVITATS CULTURALS 

Com cada any els alumnes assisteixen a les activitats de música, teatre i tallers d’art que organitza 
l’Associació Cultural, quan consti la seva autorització i pagament. Tots els alumnes de l'escola aniran a 
aquestes activitats en autocar, si no es fan en el Centre Cultural de La Torreta. De les anades a les activitats 
culturals en tindreu coneixement a través d’un full informatiu o de les agendes. Els tallers de Viure l'art es 
faran a l'escola a mitjans del tercer trimestre. 

 
                    

10. XERRADES INFORMATIVES  

L’escola i l’AMPA organitzen xerrades informatives, tant pels alumnes, com pels pares, mares i familiars. Les 
dirigides als alumnes es fan en horari escolar i estan a càrrec de personal especialitzat de la Diputació i 
l’ABS de La Torreta. Les dirigides a les famílies es fan sempre en horari extraescolar. 
 
 

11. SERVEIS ESCOLARS 

L’escola ofereix servei de menjador i acollida gestionat per l’empresa 3+ Educa activa. 
El preu del menjador dels alumnes fixos és de 6,25€, per als alumnes que es quedin tres dies per setmana 
6,35€ i pels alumnes eventuals 6,95€. Els usuaris del menjador hauran d’abonar el preu del dinar a través 
del rebut bancari a mes vençut. Si són ocasionals cal abonar l’import directament a la coordinadora del 
menjador. 
Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la responsable del servei, la senyora Maria Caballero 
al telèfon 607712379, no al telèfon de l’escola. 
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12. CELEBRACIONS 

A l'escola celebrem algunes festes tradicionals i populars i també celebrem algunes diades que són tradició: 
La Castanyada    31 d’octubre 
Nadal    21 de desembre 
Carnaval    1 de març 
Sant Jordi    23 d’abril 
Setmana solidària   A concretar 
Fi de curs. Comiat 6è.   21 de juny 
 

 

13. PROGRAMA DE SALUT ESCOLAR 

- Vacunes: Els alumnes de 6è es vacunen de l’hepatitis A+B i varicel·la, sempre que les famílies ho 
autoritzin. També es vacuna a les nenes de 6è del papil·loma humà.  

- Revisions buco-dentals: Als alumnes de primer, tercer i cinquè de primària, prèvia autorització, se’ls 
fa una revisió buco-dental per part del servei d’odontologia del municipi.  

- Malalties: Els nens i nenes que tinguin febre o malalties contagioses (grip, varicel·la, conjuntivitis, 
diarrea, polls,...) no poden assistir a l’escola fins que no deixin de manifestar símptomes. Si un 
nen/a es troba malament o té febre es truca a la família i cal venir-lo a buscar. 

- Accidents: L'escola avisa immediatament a la família. En cas que no us localitzem es porta al nen/a 
a curar al CAP de La Torreta o es truca als serveis d’urgències.  

- Medicaments: L’escola no administra cap medicament en horari lectiu habitual, tret del 
paracetamol (en casos de febre molt alta i prèvia autorització de les famílies). En cas d’alumnes que 
es queden al menjador o durant una sortida per administrar un medicament, és imprescindible 
portar una autorització escrita pel metge on consti: el nom del medicament, la dosi i l’hora 
d’administració i una altra autorització signada a l’agenda pel pare, mare o tutor legal de l’alumne.  
 
 

14. ACTIVITATS ESPORTIVES 

Psicomotricitat: Els alumnes de parvulari fan psicomotricitat a l’escola.  
Educació Física: Tots els cursos de primària la fan a la sala polivalent i pistes de l’escola. Trobareu els horaris 
a les agendes i/o carpetes dels vostres fills/es.  

 
 

15. ALTRES 

Objectes perduts. Tots els objectes trobats sense nom es posen en un bagul a l’entrada de l’escola. Els 
guardarem un temps màxim d’un mes. És necessari marcar la roba.  
Aniversaris. En cas de celebracions d’aniversaris, poden portar esmorzar (galetes, sucs, coques...) pels 
companys sempre que disposi de registre sanitari. Els alumnes no poden portar llaminadures. Si en porten 
seran repartides a la sortida de l’escola. 
Delegades de classe: És molt important teniu una bona informació de tot el que passa a l’escola. Si teniu 
cap dubte sempre podeu contactar amb la vostra delegada de classe, que té fil directe amb la direcció, i ella 
s’encarrega de donar-vos una resposta contrastada. Intenteu evitar la confusió que pot provocar el boca a 
boca o la missatgeria instantània. La direcció manté reunions periòdiques amb elles per tal de tenir-les ben 
informades. 
 
 

MÉS INFORMACIÓ 

Si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho mitjançant el número de telèfon de l’escola, el 93.870.34.38. 
Trobareu més informació a la nostra web: http://agora.xtec.cat/ceiplatorreta/ 
 

http://agora.xtec.cat/ceiplatorreta/

