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Benvolgudes famílies: 
 
 
Iniciem un nou curs escolar i volem, en primer lloc, tant l‟Equip Directiu com tot el Claustre 
de Mestres, donar-vos la benvinguda, especialment a les noves famílies que us incorporeu 
per primera vegada a l‟escola. 
Tot seguit us informem de les instruccions d‟inici de curs. Cal que les llegiu amb atenció i 
les guardeu en un lloc visible durant tot el curs 2015/16. 
  
 
HORARI D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
A partir del primer dia d‟escola, 12 de setembre, de 8.30h a 12.00 h del matí i de 3.00h a 
4.30 h de la tarda. 
Del 5 al 21 de juny i el 22 de desembre, l‟horari serà intensiu de 8.30h a 12.30h. 
 
 
ACOLLIDA 
 
Tots els/les alumnes de P3, P4 i P5 amb germans a E. Primària tindran servei d‟ acollida 
gratuït de 12.00 a 1.00h.  
Els usuaris de menjador també tindran servei d‟ acollida gratuït de 12.00 a 1.00h.  
Tots els/les alumnes que no tenen l‟ acollida gratuïta, poden utilitzar el servei: 
 

 Alumnes fixes:  es queden cada dia. PREU: 1€ hora. Pagat a l‟ inici de cada mes. 
 

 Alumnes esporàdics:  es queden alguns dies. PREU: 2€ hora. 
 
 
HORARI D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
A partir del 12 de setembre, de 8.30h a 1.00h  del matí i de 3.00h a 4.30h de la tarda. Del 5 
al 21 de juny i el 22 de desembre l‟horari serà intensiu de 8.30h a 12.30h. 
 
 
HORARI DE VISITES 
 
Secretaria: Dilluns i dimecres de 8.30 a 10.30h del matí ( Lídia  Rovira ). 
Direcció: Cada dia a les 8.30h del matí (Llorenç Gimeno). 
Tutor/a: Cada tutor/a especificarà el seu horari per a l‟atenció de pares i mares. 
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CALENDARI 
 
Inici de curs mestres   1 de setembre de 2016 
Inici de curs alumnes   12 de setembre de 2016 
Fi de curs mestres    30 de juny de 2017 
Fi de curs alumnes    21 de juny de 2017 
Festes de lliure disposició   31 d‟octubre de 2016 
                                                             7 de desembre de 2016 
       9 de desembre de 2016 

 3 de febrer de 2017 
        
Festa local de Valls 
La Candela     2 de febrer de 2017 
 
Vacances de Nadal    23-12-16 al 8-01-17 ambdós inclosos 
Vacances de Pasqua   08-04-17 al 17-04-17 ambdós inclosos 
Dies festius     12 d‟octubre de 2016  

8 de desembre de 2016  
 
 
CELEBRACIONS A L’ESCOLA obertes a les famílies 
 
Nadal:  22 de desembre de 2016 
Carnaval: 24 de febrer de 2017 
Festa fi de curs: setmana del 14 al 21 de juny de 2017 
 
 
 
RELACIÓ ESCOLA/FAMÍLIA 
 
Al llarg del curs la comunicació família - escola es durà a terme amb: 
 
 Avaluacions: -  E. Primària: 3 informes, un cada trimestre (desembre, abril, juny) 

 
-  E. Infantil: dos informes, 2n i 3r trimestre (gener i juny) 

 
 Reunions d‟inici de curs: setembre 

 
 Entrevistes individuals mestra/família: febrer i sempre que sigui necessari a petició 

del tutor/a i/o de la família. 
 

És important i imprescindible la vostra assistència per parlar dels vostres fills/es quan 
sou convocats pels tutors/es. 
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SOM ESCOLA VERDA: 
 
Com a Escola verda que som, des de casa també s‟ha d‟afavorir una actitud a favor del 
Medi ambient per a donar continuïtat a  la tasca realitzada des e l‟escola. Per això cal que: 

 Reciclem: seleccioneu els residus. Cada deixalla es llença al seu corresponent 
contenidor d‟escombraries. Si dubteu, pregunteu-ho als vostres fills/es, ho tenen molt 
clar. 

 Reduïm: residus innecessaris com bosses de plàstics, envasos, paper d’alumini 
dels entrepans ...fem servir el boc‟n roll i la carmanyola sempre marcat amb el nom. 

 Reutilitzem tot el que pugui tenir un altre ús. 

 Contribuïm a l’estalvi energètic: reduïu el consum d‟aigua i de llum, hi sortireu 
guanyant. 

 Mengem bé: uns bons hàbits alimentaris i molta fruita i verdura ens ajudaran a estar 
més sans. 

 No descuidem la higiene personal: cal tenir cura del cos i mantenir-lo net 
diàriament. 

 Fem esport: cal practicar algun esport per a créixer sans i forts, tant físicament com 
mentalment. A l‟escola tenim l‟oportunitat de practicar piscina, futbol, bàsquet, 
aeròbic, hoquei , PIE i escacs. 

 
RECORDATORIS GENERALS: 
 
 La porta d‟entrada a l‟escola s‟obrirà per als/les alumnes a les 8.30 h del matí i a les 

3.00h a la tarda. En aquest horari, cap pare/mare no pot passar directament a 
una classe, sempre cal passar primer per consergeria i/o direcció. 

 Cal que sigueu molt puntuals, tant a l‟hora d‟entrar a l‟escola com a la sortida. Si els 
nens/es arriben tard per un motiu justificat, han de venir acompanyats del pare/mare. 

 Si algun/a alumne/a ha de sortir de l‟escola dins de l‟horari escolar haurà de portar el 
justificant dels seus pares per escrit, i aquests hauran de venir a recollir-lo. 

 Qualsevol falta d’assistència a l‟escola ha de ser justificada pel pare/mare a 
l’agenda.  

 En el cas dels/les alumnes d„Educació Infantil, la família ho ha de comunicar a la 
mestra. 

 No es permesa la permanència de nens/es dins el recinte escolar en acabar les 
classes, amb excepció d‟aquells que realitzin alguna activitat complementària. 

 Els esmorzars a l’escola han de ser saludables: entrepans i/o fruita. 
Tots els divendres cal que els/les alumnes portin fruita per esmorzar. 

 Aniversaris: quan un nen/a celebra l‟aniversari a l‟escola, pot portar coca per als 
companys/es de classe. Els aniversaris es celebren: 
 

 E. Primària (de 1r a 6è): l’últim dimecres de mes. 
  

 E. Infantil (P3, P4 i P5): el mateix dia. 
 
 No es pot portar: 

- Sucs 

-  Làctics  

-  Llaminadures 

-  “bolleria” a l‟escola 
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 Referent a les malalties o afeccions que puguin produir contagi, cal que tinguem en 
compte els següents punts: 
 

 És convenient abstenir-se de portar el nen/a a l‟escola quan: 
 

  - Té febre o n‟ha tingut la nit anterior 
  - Té diarrea o vòmits 
  - Té tos intensa i contínua  (o si li costa respirar) 
 

 No es pot assistir a l‟escola quan l‟alumne/a té: 
 

  - Polls i llémenes 
  - Varicel·la 

 i totes aquelles situacions en que el metge ho consideri necessari. 
 
És molt important que l’escola tingui actualitzats els telèfons de les famílies, per tant 
quan canvieu el vostre número de telèfon mòbil, ens ho heu de fer saber a l’escola 
passant per secretaria.  
 

El telèfon de l’escola és 977608429 
 
EQUIPAMENT ESCOLAR 
 
La bata és d’ús obligatori per als/les alumnes de Parvulari. 
Els/les alumnes d‟ Ed. Infantil que es queden al menjador hauran de portar bata i ,tots els 
usuaris, raspall i pasta de dents, got i bosseta per guardar-ho. 
Recordeu que és molt important que poseu vetes per penjar (d‟uns 20 cm.) i marqueu  les 
bates i jaquetes amb el nom de l‟alumne/a. 
El xandall d’Educació Física, d’estiu i d’hivern, és obligatori per a tots els nens/es de 
l’escola i es compra al despatx de l‟ AMPA. 
 
Cal portar totes les peces de roba marcades amb el nom 
 
A les sessions d‟Educació Física de 1r a 6è, per la dutxa, cal portar: 
  

 Una bossa amb sabó, tovallola, xancletes, pinta/raspall i roba de recanvi.  
 

Recordem que la dutxa és obligatòria per tots els/les alumnes d’Educació Primària.  
 

HORARI D’EDUCACIÓ FÍSICA 

P3 Dimarts matí 

P4 Dilluns  matí 

P5 Dimecres matí 

1r Dijous matí  (dutxa) 

2n Divendres matí  (dutxa) 

3r Dimarts tarda   (dutxa) 

4t Dilluns matí   (dutxa) 

5è Dijous tarda (dutxa) 

6è Divendres tarda  (dutxa) 
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NATACIÓ 
 
Com cada any el PME organitza a través del centre el curs de natació durant el 1r 
quadrimestre (de setembre a gener). 
Donada la importància d‟aquesta activitat per la salut dels vostres fills/es, el Consell Escolar 
del centre va decidir fer-la obligatòria per a tots els/les alumnes de Cicle Mitjà, fent 
possible que al llarg de dos anys es puguin assolir els objectius d‟aprenentatge i de 
supervivència en el medi aquàtic que pretén l‟activitat. 
Els/les alumnes de 3r i 4t divendres a les 8.30h del matí han de ser a la piscina coberta 
del Fornàs (amb el banyador posat des de casa) i tornen a l‟escola amb els/les mestres 
acabada l‟activitat. 
PREU: Aquesta activitat forma part de les sortides i activitats socialitzades. 
 
 
BIBLIOTECA 
 
A l‟escola hi ha la biblioteca oberta a tota la comunitat educativa. El seu ús és lliure i 
gratuït. 
Les responsables són: Maria Gabarró, Judit Porcel i Joan Beneito. 
Durant el mes de setembre s‟ha repartit un tríptic informatiu del funcionament de la 
biblioteca a tot l‟alumnat del centre. 
 
HORARI DE PRÉSTEC: 
 

 Biblioteca oberta: P3, P4 i P5 (1r, els dies de Contacontes):  
dimarts de 4.30 a 5.30h. 

 1r i 2n: dilluns de 10.30 a 11.00h. (pati) 

 3r i 4t, dimarts de 10.30 a 11.00h. (pati) 

 5è i 6è: dimecres de 10.30 a 11.00h. (pati) 
 
Cada nen/a té un carnet de biblioteca que ha de guardar en bones condicions durant tota 
l‟escolarització. 
 
 
COM MARXEN ELS NENS/ES A CASA? 
 
Els/les alumnes de P3, P4, P5, 1r i 2n no poden marxar sols cap a casa, heu de venir a 
buscar-los puntualment a l‟escola. Si algun/a alumne/a d‟aquests cursos ha d‟anar sol cap a 
casa, cal que el pare/mare signi la corresponent autorització a Direcció.  
En el cas que una família no vingui a buscar-los i no truca per telèfon per avisar del retard,  
l‟escola es posa en contacte amb els Mossos d‟Esquadra per tal que el portin a casa seva. 
A  3r, 4t, 5è i 6è,  els/les alumnes marxen sols cap a casa. Si tenen germans/es més petits, 
i la família no diu el contrari, marxaran junts i sols de l’escola. 
La sortida dels/les alumnes que fan activitats extraescolars, també segueix aquest criteri. 
En el cas de les sortides, excursions i colònies, se seguirà el mateix criteri per a marxar cap 
a casa des de l‟estació d‟autobusos. 
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MENJADOR 
 
Està gestionat pel Consell Comarcal. Comença a funcionar el 1r dia de classe de setembre 
i més endavant es farà una reunió inicial.   
Cada trimestre es donarà un informe de l‟alumne/a a la família. 
PREU:  6’20 € 
Els rebuts per als/les alumnes fixes seran mensuals amb domiciliació bancària. 
Si l‟alumne/a es queda esporàdicament: 
 

 Passar pel menjador a les 8.30h i pagar l‟ import exacte a la monitora que l‟empresa 
té a l‟escola. 

 
MATERIAL ESCOLAR 
 
Els recordem que és imprescindible que tots els nens i nenes portin el material que es 
demana en les llistes el primer dia del curs i degudament marcat amb el nom. 
Aquest material s‟haurà de conservar tot el curs i reposar si es perd o es gasta. 
 
HIGIENE I VESTUARI 
 
Cal que els nens i nenes vinguin a l‟escola nets, pentinats i amb roba adequada a l‟activitat  
escolar. 
 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 
 
Els tutors/es no poden administrar cap medicament als/les alumnes. Si cal, la dosi de 
medicació s‟ha d‟adequar a casa per tal que no coincideixi amb l‟horari escolar. 
En cas que sigui imprescindible, cal passar per Secretaria a donar el full d‟autorització, 
degudament signat (veure fotocòpia al darrera). 
Els usuaris del menjador han de portar l‟autorització del pare/mare i la recepta mèdica 
corresponent si cal administrar alguna dosi al centre. 
 

AMPA 
 
Per formar part de l‟ AMPA cal abonar la quantitat de 25€ per família (germà gran). 
Com ja sabeu l‟ AMPA organitza les activitats extraescolars que es fan a l‟escola durant el 
curs i col·labora en les celebracions de les festes tradicionals.  
Per detectar les activitats que les/les alumnes volen fer, us passem un full al juny  que cal 
retornar al tutor/a signat tant si es fan activitats com si no. Si al setembre hi ha algun 
canvi degudament justificat cal que ens ho feu saber el més aviat possible. 
L‟ AMPA també organitza, juntament amb l‟escola, la reutilització de llibres de text, les 
equipacions esportives, els esmorzars saludables... 
És un vincle de participació de les famílies en l‟escola que afavoreix l‟educació compartida 
dels vostres fills/es.   
 
Horari d’atenció:    
  

 Dos dies a la setmana en horari que trobareu a la cartellera de l‟escola, alternant 
franges de matí i tarda. 

 



 

 

 

 

 

 Curs 2016/17   

 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola La Candela 

Valls 
 

 
Activitats extraescolars:  
 
Les activitats es realitzen a l’escola a partir de les 4.30h de la tarda.  
En acabar l’activitat, els/les alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è marxaran sols cap a casa. Si 
tenen germans petits marxaran junts i sols cap a casa. 
Aquells esports en què els fills /es fan partit el cap de setmana , necessiten la vostra 
col·laboració en els desplaçaments i el suport afectiu anant-los a veure jugar. 
Els pares, mares i/o familiars que porten el cotxe en els desplaçaments, reben 
automàticament l‟autorització dels pares/mares dels altres alumnes i no es responsabilitzen 
dels possibles accidents que es puguin produir en els trajectes.  

 

HORARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

CURS 2016 – 2017 

 

Les activitats es realitzaran a l‟escola de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

PIE  

1r i 2n 

ESCOLA 

RODADA  

de P3 a 6è 

FUTBOL 

de 3r a 6è 

(16:30 a 18 

hores) 

 

BÀSQUET 

De 3r a 6è 

(16:30 a 18 

hores) 

PIE  

P4 i P5 

BÀSQUET 

De 3r a 6è 

(16:30 a 18 

hores) 

PERCUSSIÓ  

De P3 a P5 

AERÒBIC 

4t, 5è i 6è 

FUTBOL 

 1r i 2n 

(16:30 a 18 

hores) 

FUTBOL 

De 3r a 6è 

(16:30 a 18 

hores) 

FUTBOL 

 1r i 2n 

(16:30 a 18 

hores) 

CANTEM EN 

ANGLÈS 

de P3 a 1r 

CANTEM EN 

ANGLÈS 

De P3 a 1r 

ESCACS 

De P5 a 6è 

MANUALITATS 

MANUALITATS 

ESCACS 

De P5 a 6è 

MANUALITATS MANUALITATS BIBLIOTECA 

OBERTA 

DE P4 A 1r 
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ACTIVITATS I SORTIDES DEL CURS 
 
 

1r TRIMESTRE 

 
ACTIVITATS CONJUNTES: són preceptives per a tots els/les alumnes del centre 
 
 Piscina, C. Mitjà, del 16 de setembre de 2016 al febrer de 2017 
 Taller Jumping Clay, 19 d‟octubre, C. Superior 
 Rua del Bestiari Infantil de Valls, divendres 21 d‟Octubre 
 Cursa de Santa Úrsula, diumenge 23 Octubre 
 Castanyada,  28 d‟octubre 
 Roda de contes i rondalles, C. Mitjà 
 Contes musicats, 3 de novembre, P3 i P4 
 Sta. Cecília, 22 novembre 
 Esmorzar saludable, divendres 25 de novembre 
 Cadena Humana per la no violència de gènere, novembre, C. Superior 
 Festa de Nadal, 22 de desembre en jornada única (només matí) 
 

 
SORTIDES: 
 
Educació Infantil: 
 Visita a la cooperativa de l’oli, Valls, novembre P4 i P5 
 La tardor a Mas Miquel, Valls, matí de novembre, P3 
 Sortida a la Fira, Valls, 21 d‟octubre 
 Festival Internacional de titelles Guant, Valls, 3 de novembre, P5 
 Cantada a la Residència Ballús, Valls, desembre 
 Pessebre Capella del Roser i Ajuntament, Valls, 21 de desembre 

 
Cicle Inicial:  
 Sortida a la Fira, Valls, 21 d‟octubre 
 Colònies a Sant Llorenç de Montgai, 21, 22 i 23 de novembre, 1r, 2n i 3r 
 Pessebre Capella del Roser, 21 de desembre 

 
Cicle Mitjà: 
 Colònies a Sant Llorenç de Montgai, 21, 22 i 23 de novembre,  3r 
 Cova de la Font Major, L‟Espluga de Francolí,  2 de desembre, 4t 
 Pessebre Capella del Roser 

 
Cicle Superior:  
 
 Un tomb per l’entorn, Puigpelat, 11 de novembre 
 Visita i taller al Parlament de Catalunya, Barcelona, 19 de desembre,  
 Xerrada dels Mossos d’Esquadra, “Internet segura”, Valls, desembre 

 
 
Visites al Museu i exposicions de Valls, Tots els cicles 
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2n TRIMESTRE 

 
ACTIVITATS: són preceptives per a tots els/les alumnes del centre 
 Educació vial, 17 de gener, P3 
 Musicontes, 23 i 24 de gener, P3 i P4, P5 i 1r 
 Dijous Gras, 23 de febrer  
 Rua de Carnaval,  24 febrer  
 Elaborar i anar a menjar la mona, 6 d‟abril, tots els cursos 
 Animació a la lectura, tots els cicles 
 Roda de contes i rondalles, C. Mitjà 
 Educació vial + circuit, 20-24 de març, 4t 
 Esmorzar saludable, divendres 31 de març 
 Teatre a l’escola (Valls), 28 de març al 7 d‟abril, tots els cicles 

 

 
SORTIDES: 
 
Educació Infantil: 
 
 Circoteca, Valls, gener, P3 
 Museu Arqueològic, Tarragona, P4 i P5, 1 de març,  
 Comprar els ingredients de la mona, Valls, 3 d‟abril 
 Mercat de palmes i verdura i Vella Quaresma Ajuntament, Valls, 5 d‟abril 
 Conte de la Geganta de la Quaresma, Ajuntament de Valls, P4 i P5, abril 
 Colònies a l’alberg Artur Martorell, Calafell, 23 i 24 de març 

 
Cicle Inicial:  
 Museu Blau, Barcelona, 25 de gener 
 Conte a la biblioteca Ca Creus, Valls, 22 de febrer 
 Xilofonada poètica, 10 de març, 2n 
 Museu d’ Alcover i ruta a peu fins al Remei, Alcover, març 

 
Cicle Mitjà:  
 Monestir de Poblet (ruta del Cister), gener 
 La font de Sant Bernat, Valls, febrer 
 Les bambolines del Teatre Principal, Valls, març, 4t 
 Audició de música tradicional, Teatre Principal de Valls, març 

 
Cicle Superior:  
 
 Teatre en anglès: Robin Hood, Teatre Principal de Valls, 24 de gener 
 Audició de jazz, Teatre Principal de Valls, març  
 Trobada Esportiva,  Valls, març 
 Participació al Festival de Teatre de l’Alt Camp, Valls, març/abril 
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3r TRIMESTRE 

ACTIVITATS CONJUNTES: són preceptives per a tots els/les alumnes del centre  
 Diada de Sant Jordi, rua amb el drac Tombairot acompanyada de flabiols i 

gralles, abril 
 Crosslidari, abril, tots els cicles  
 Gran recapte d’aliments, maig, tots els cicles 
 Esmorzar saludable, divendres 26 de maig 
 Gimcana al Vilar, tots els cicles, 19 de juny 
 Festa fi de curs: del 14 al 21de juny 
 Assajos i representacions teatrals, tots els cicles, Teatre Principal, del 14 al 

21de juny 
 Lligues de futbol i bàsquet, setmana del 14 al 16 de juny 
 Festa de l’aigua, 21 de juny, tots els cursos 
 Trobada de flabiolaires, juny 

SORTIDES: 
Educació Infantil: 
 Zoo, P4 i P5, Barcelona, 4 de maig 
 Circoteca, Valls, 9 de maig, P3 
 Parc de bombers, Valls,11 de maig (P4), 18 de maig(P3), 25 de maig (P5) 
 Casa de la festa, Valls, juny 

Cicle Inicial: 
 Plaça Sant Jordi: Lectura en veu alta (Òmnium Cultural), Valls, abril 
 Circuit Educació Vial, Valls, 22 de maig 
 Residència Sta. Teresa, Valls, representació obra de teatre alumnes, juny 

Cicle Mitjà:  
 Plaça Sant Jordi: Lectura en veu alta (Òmnium Cultural), Valls, abril 
 Circuit Educació Vial, Valls, 23 de maig 
 Residència Sta. Teresa, Valls, representació obra de teatre alumnes, juny 
 Residència Alt Camp, Valls, representació obra de teatre alumnes, juny 

Cicle Superior: 
 Colònies,  4t, 5è i 6è: Camp d’Aprenentatge de la Garrotxa, Olot, 25, 26, 27 i 

28 d‟abril 
 Circuit Educació Vial, Valls, 2 i 3 de maig 
 Trobada de Flabiolaires, Valls, 11 de maig, 
 Xerrades i sortida al bosc. Agents rurals. Maig. 
 Parc d’atraccions Tibidabo, Barcelona,14 de juny. 

 

 
Les sortides a Barcelona tenen un cost de 10€ i són preceptives per a tots els/les 
alumnes de l‟escola, doncs algunes estan subvencionades pel Departament 
d‟Ensenyament. 
La sortida de final de curs del C. Superior al Parc d‟atraccions Tibidabo de Barcelona, 
forma part de les sortides i activitats socialitzades. 
Durant el curs es faran petites sortides  i d‟altres que, a proposta de l‟equip de mestres,  
puguin ser d‟interès curricular per als/les alumnes.  
Aquestes activitats poden patir canvis de dates, segons l‟assignació de les diferents entitats 
que les realitzen. 
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ÒRGANS UNIPERSONALS, PROFESSORAT I CÀRRECS     
  
EQUIP DIRECTIU 

DIRECTOR Llorenç Gimeno 

CAP D’ESTUDIS Teresa M. Sanahuja  

SECRETÀRIA Lina Pàmies 

 
 
PROFESSORAT  

P3 Judit Porcel  Coordinadora biblioteca 

P4 Maite Nadal  

P5 Maria Gabarró   

4a  Parvulista Núria Puig  - Coordinadora E.I 

TEI Eva Amorós                                          

1r Magda Jové   Coordinadora Escoles Verdes 

2n Montse Montanyà  Coordinadora C. Inicial 

3r Assun Balañà  

4t Isabel Iranzo   Coordinadora C. Mitjà 

5è David Castillón  Coordinador d’informàtica - Coor. C.Superior 

6è Lídia Pons    Coordinadora Comissió Esportiva 

 
 
MESTRES ESPECIALISTES 

Mateu Rifà Educació Física 

Teresa M. Sanahuja/ Aïda Pérez 
Judit Porcel  

Anglès 

Joan Beneito Música  

Conxita Salgado Educació Especial   

Maria López Aula d’ Acollida 

Lina Pàmies 6a hora/ Suport Ed. Primària 

Aïda Pérez  6a hora/ Suport Ed. Primària 

Marina Ruíz Religió 

Sílvia Redondo Vetlladora 

 
PAS  

Jordi Casado Conserge 

Lídia Rovira Auxiliar Administrativa 

 
EAP 

Cesca Estivill Psicòloga 

Jeca Boté Assistent Social 

Margarida Logopeda 

 
 
 
PERSONAL NETEJA 

Rafi Soberino Personal neteja 

Manoli Azabal Personal neteja 
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PERSONAL MENJADOR 

Sílvia Redondo Monitora menjador 

Paqui Egea Monitora menjador 

Davínia  Monitora menjador 

 
 
 
REUNIONS DE CENTRE  
 
 

CLAUSTRE CONSELL ESCOLAR 

 
 
El 1r dilluns de cada mes a la 1.00h 

 
Un Consell trimestral i aquells 
extraordinaris que s‟escaiguin.  
Es faran en dijous a les 4.45h. 

 
COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR  
 
L‟actual Consell Escolar es va constituir el desembre de 2014. Aquest curs  toca fer la 
renovació, al mes de desembre. 
 
 
PRESIDENT LLORENÇ GIMENO  

CAP D‟ESTUDIS TERESA M. SANAHUJA  

SECRETÀRIA LINA PÀMIES  

REPRESENTANTS MESTRES MAGDA JOVÉ MAITE NADAL 

ISABEL IRANZO NÚRIA PUIG 

LÍDIA  PONS MARIA GABARRÓ 

REPRESENTANTS DE 
PARES/MARES 

  

ANNA MONTSERRAT CO  LLAGOSTERA 

OLGA MATEU MAICA CABELLO 

REPRESENTANT AMPA MONTSE MARTÍ 

REPRESENTANT PAS EVA AMORÓS 

REPRESENTANT AJUNTAMENT JORDI CARTANYÀ 

 
Les vacants produïdes del sector pares i mares seran cobertes pels candidats votats en les 
últimes eleccions, o si es el cas, per les noves eleccions. 
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AVALUACIÓ  
 
 

 
AVALUACIÓ I INFORMES 

 

 
Lliurament d’informes: 
 1r trimestre, Educació Primària:  22 de Desembre/ Ed. Infantil: 22 de Gener 

 
 2n trimestre, Educació Primària :  7 d‟abril  

 
 3r trimestre, Educació Primària i Infantil:  21 de Juny 

 
                               

Sessions 
d’avaluació 

1r Trim 2n Trim 3r Trim 
 

Educació Infantil - 16 i 17 de gener 5 i 6 de juny 2017 

Cicle Inicial 12  desembre 2016 27 de març 2017 7 de juny 2017 

Cicle Mitjà 13  desembre 2016 28 de març 2017 8 de juny 2017 

Cicle Superior 14  desembre 2016 29 de març 2017 9 de juny 2017 

 
 

 
AVALUACIÓ DE CENTRE 

 

 
 
Àmbit ensenyament-aprenentatge:  
 

Proves d’Avaluació Diagnòstica a 3r de Primària  
Proves de 6è de Competències Bàsiques 
Proves de ACL a 2n, 4t i 6è 
Acord de Coresponsabilitat  
 

 
Àmbit Organitzatiu:     
 
          El Treball en Ambients d’aprenentatge a tota l’escola 
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És molt important guardar aquesta circular tot el curs en un lloc visible.  
Qualsevol dubte que tingueu el podeu preguntar a Direcció. 
 
Atentament,  
 
Equip Docent de l‟escola La Candela 
 

 
RECORDEU 

 

- Els/les alumnes han de ser puntuals a les entrades i no romandre al centre si no 
es tenen activitats extraescolars. 
Si un nen/a  arriba tard ha de venir acompanyat pel pare/mare o persona 
responsable i explicar-ne els motius que ho justifiquen. 
 

- Si un alumne/a  ha de sortir de l‟escola en horari lectiu ha de portar el 
justificant (nota a l’agenda si és de Primària) i l‟ha de venir a buscar la 
persona responsable. 

 

- Qualsevol falta d’assistència ha de ser justificada per escrit a l’agenda o 
portar el paper del metge. 

 

- Els tutors/es  portaran el control de l‟assistència dels pares/mares a les reunions 
i entrevistes dels fills/es convocades pel centre. 
Si teniu algun dubte, parleu sempre primer amb el tutor/a, doncs més val tenir 
famílies informades que preocupades. 

 

- Els/les alumnes porten bata a l‟aula des de P3 fins a P5. La resta d‟alumnes 
només han de portar bata a l‟hora de plàstica. 

 

- Els/les alumnes han de portar el xandall d‟Educació Física  marcat amb el nom.  
 

- Les jaquetes i anoracs també s‟han de marcar amb el nom. 
 

- Els/les  alumnes de menjador han de portar bata. 
 

- Els pares/mares d‟ Educació Primària s‟esperen baix a les escales de l‟entrada 
per recollir els seus fills/es quan els vénen a buscar, per facilitar la feina dels/les 
mestres. Les famílies d’Educació Infantil, a la tarda, entraran a la classe a 
buscar els seus fills/es. 

- L‟equip de mestres i la família potenciaran la participació dels/les alumnes en les 
activitats i sortides organitzades per l‟equip de mestres i per l’ AMPA. 
 

- Les fotocòpies perdudes a casa es cobraran a 0.50€ en fer-les de nou.  
           Les necessàries per qualsevol tràmit costaran 10 cèntims. 
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AUTORITZACIÓ PER ADMINISTRAR MEDICACIÓ AL CENTRE 
 
 
( només en els casos que no es pot combinar amb l‟horari familiar i sempre que esdevingui 
per prescripció mèdica) 
 
 
 
 
Jo  ......................................................................... amb DNI .......………………….............                                       
 
Mare/ pare de l‟alumne/a ................................................................................................... 
 
Autoritzo a l‟escola a administrar la medicació (nom del fàrmac) 
...................................……………………………………………………................................. 
 
com expressa la recepta del facultatiu i  que  acompanya aquesta demanda,  lliurant al  
 
centre de qualsevol responsabilitat pels efectes que l‟administració de l‟ esmentada  
 
medicació pugui ocasionar al meu/ fill/a. 
 
 
Signat  
 
 
 
Valls, ......... de....................... de  201... 
 
 
 
ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ A ALUMNES 
 
 
 

NOM DE L‟ALUMNE/A CURS PERSONA QUE LI 
ADMINISTRARÀ 

DATA/HORA DOSI 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 
 


