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- De dilluns a divendres  de 8:30h a 11h   

Benvinguts al nou curs escolar. Esperem 

que hàgiu gaudit d’unes bones               

vacances.

Com cada any us fem arribar un conjunt 

d’informacions d’especial interès per 

obtenir una bona entesa entre les famí-

lies i l’escola.

D’aquesta manera volem apropar el 

coneixement que podeu tenir dels 

serveis, de l’organització i del personal 

del centre, així com facilitar l’accés a les 

dades que us poden ser més útils.

No oblideu que dins d’aquest dossier es 

troba el calendari escolar, per tal de tenir 

en compte l’horari del curs i els dies de 

lliure disposició, així com l’inici i 

acabament de les vacances.

Com sempre, ja sabeu 

que estem a la vostra dis-

posició per a qualsevol 

aclariment o dubte.

El claustre de professors/es

TELÈFONS D’INTERÈS

Escola: 93 772 20 04

Fax escola: 93 775 99 35

e-mail: a8015821@xtec.cat

web: agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellbisbal/

Menjador: 93 772 12 30 (de 9h a 10h)

Acollida: 639 578 090 (de 07.45h a 9h i de 17h 

a 18.30h)

Centre Atenció Primària (CAP): 93 772 03 56

Autos Castellbisbal: 93 772 00 08

Ajuntament: 93 772 02 25

Policia Local: 93 772 11 88
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28 d’abril de 2017

 Horari lectiu del centre

Observacions:

Jornada intensiva de 9h a 13 h. 

- 22 de desembre de 2016

- 27 d’abril de 2017 (Dia de l’Esport).

- del 5 al 21 de juny de 2017

Calendari dels informes

Educació Infantil (P-3)
1r informe: 22 desembre de 2016 (adaptació)

2n informe: 21 de juny de 2017
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   Calendari escolar

Curs: Des del 12 de setembre de 2016 al 21de 

juny de 2017.

Vacances:

Nadal: Del 23 de desembre de 2016 al 8 de 

gener de 2017, ambdós inclosos.

Setmana Santa: Del 8 al 17 d’abril de 2017, 

ambdós inclosos.

Festius:

12 d’octubre de 2016 (Dia de la Hispanitat)

1 de novembre de 2016 (Tots Sants)

6 i 8 de desembre de 2016 (La Immaculada)

23 de gener de 2017 (Festa Major)

5 de juny de 2017  (Segona Pasqua)

Dies de lliure disposició:

31 d’octubre de 2016

5 de desembre de 2016

27 de febrer de 2017

  Calendari de reunions de nivell

- És molt important la vostra assistència.

- L’AMPA oferirà servei d’acollida a la                       

biblioteca de l’escola.

- Hora: 17h a l’escola.

Educació infantil:

P-3 anys:  17 d’octubre de 2016

P-4 anys:     5 d’octubre de 2016

P-5 anys:     6 d’octubre de 2016

Educació Primària:

Primer:               26 de setembre de 2016

Segon:        27 de setembre de 2016

Tercer:                28 de setembre de 2016

Quart:         29 de setembre de 2016

Cinquè:       3 d’octubre de 2016

Sisè:           4 d’octubre de 2016

  Activitats pròpies del centre

 -   Educació viària (biennal)

 -   Educació ambiental

 -   Sant Jordi

 -   Jornades culturals

 -   Dia de l’esport

 -   Jornades d’astronomia (biennal)

 -   Castanyada

 -   Nadal

 -   Carnestoltes

 -   Sortides culturals

           -  Colònies

    Web de l‛escola

La nostra web la trobareu a l’adreça:

agora.xtec.cat/ceipmontserrat-castellbisbal/

Podreu consultar totes les activitats que es fan al 

centre i participar als blocs de cada nivell.

  La revista

La seva publicació és bianual i lliurarem 1 

exemplar per a cada família.

En ella volem refl ectir les activitats, notícies i 

treballs fets en l’àmbit escolar. 

Matí: De 9h a 12,30h    Tarda: De 15h a 16,30h

Educació Infantil (P-4 i P-5)
1r informe:  27 de febrer de 2017

2n informe:  21 de juny de 2017

Educació Primària (1r a 6è)
1r informe: 22 de desembre de 2016

2n informe: 7 d’abril de 2017

3r informe: 21 de juny de 2017
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  El Consell Escolar municipal

Està format per representants de la comunitat 

educativa de tots els centres d’ensenyament de la 

població. 

El Consell està presidit pel Sr. Alcalde.

  L‛AMPA

L’AMPA és l’associació de mares i pares d’alumnes 

que, voluntàriament, s’organitza per participar en 

les activitats de l’escola:

1. Col•labora amb l’equip directiu i docent de 

l’escola.

2. Gestiona els serveis que es consideren necessa-

ris, així com les activitats extra- escolars que realit-

zen els/les alumnes al llarg del curs.

Principals activitats de l’AMPA: 

• Venda la roba esportiva de l’escola: xandalls, 

samarretes, pantalons i gorres. 

• Projecte de reutilització de llibres de text.

• Festa de fi  de curs i col•laboració en altres festes 

al llarg de l’any.

• Gestió de les activitats extraescolars.

• Dóna suport al projectes de dinamització de la 

llengua anglesa.

Un cop a l’any es fa una Assemblea General de tots 

els pares i mares dels alumnes per tractar els te-

mes considerats d’interès. 

Ens podeu trobar presencialment:

� Cada primer dimecres de mes de 16:30-17:30h, 

hi ha venda de roba al vestíbul (al costat de la bi-

blioteca)

� El primer divendres de mes de 9:00-9:30h del 

matí al despatx de l’AMPA (entre secretaria i recep-

ció).

� Cada primer dilluns de mes, fem una reunió a les 

21h a la biblioteca de l’escola.

Per correu electrònic:

� Genèric de l’AMPA

ampamontserrat08755@gmail.com

� Presidenta (Begoña Sánchez)

begonia.biel@gmail.com

� Comissió de reutilització de llibres

reutilitzacio@ampa-escola-montserrat.org

� Comissió d’extraescolars

extraescolars@ampa-escola-montserrat.org

� Comissió de roba

material_esportiu@ampa-escola-montserrat.org

� Comissió d’Anglès

angles@ampa-escola-montserrat.org
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   El Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de màxima decisió, 

i el seu president és el director del centre. Actual-

ment està format per:

Equip Directiu del Centre:

Vicky Lara Rozas

Carme Pérez Ortuño

Mireia Mancera Lozano

Professors/es:

Flor Illescas Rabadán

Fran Cabrero Pérez

Àngels Lara Andreu

Vanessa Pardo Garcia

Teresa Seoane Tomàs

Isabel Rodríguez Ruz

Pares i mares:

Albert Gusi Las

Cristina Alcaraz Díaz

Jordi Juárez López

Silvia López

Núria Conchillo

Representant AMPA:

Mercè Hernando Piñol

Representant de l’Ajuntament:

Isabel Méndez Fernández

Personal d’Administració i Serveis:

Sandra Saldaña Gálbez              

La Comissió Econòmica
Està formada pel director, la secretària, un repre-

sentant del claustre de professors/es, un represen-

tant del sector pares/mares i la regidora d’educa-

ció. 

La principal tasca de la Comissió Econòmica és 

fer el seguiment dels comptes del centre al llarg 

de tot l’any.

La Comissió Permanent
Està formada pel director, la secretària, dos repre-

sentants del claustre de professors/es, dos repre-

sentants del sector pares/mares i el/la representant 

del Personal de l’Administració i Serveis.

La principal tasca de la Comissió Permanent és 

resoldre qualsevol tipus de problemes per la via 

d’urgència. 

La Comissió de Menjador
Fa el seguiment del funcionament del menjador, 

els menús i les activitats que es fan al migdia. 

Aquesta comissió està formada per l’equip di-

rectiu, un representant del claustre de profes-

sors/es, un representant del sector pares/mares, 

la coordinadora de les monitores i un represen-

tant de l’empresa que gestiona aquest servei. Es 

reuneix un cop al mes.
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Equip Psicopedagògic

L’Equip Psicopedagògic (EAP) depèn del Dep. 

d’Ensenyament. Els psicopedagogs tenen fun-

cions de prevenció, detecció, diagnòstic, valo-

ració i, si s’escau, derivació d’aquells alumnes 

amb necessitats educatives especials. També 

assessoren i donen suport tècnic al professorat 

del centre.                                                          

Tutores d‛Educació Infantil

Educació Especial:
          Cristina Navas, Flor Illescas, Alba Garcia i                       

                                    Laura Collado

Educació Física:
       - Isabel Rodríguez      -Francisco Cabrero           

Música          Religió Catòica:
     -Elena Benzal               -Úrsula de Ángelis

Anglès:
       Nieves Latre, Begoña Arcas i Txell Bartroli

     Reforç Ed. Infantil / Ed. Primària
     - Vicky  Lara                                - Carme P. i Mireia 

  Vetlladores:            Educadora:
   -Verònica García                           - Eva Collado

Tutora P3A: Carme Fontanet

Tutora P3B: Vanessa Pardo

Tutora P4A: Teresa Seoane

Tutora P4B: Diana Caballé

Tutora P5A: Carmen Juan

Tutora P5B: Montserrat Vila

Tutores d‛Educació Primària

Tutora 2nA: Laura Mas

Tutora 2nB: Toñi Martínez

Tutora 3rA: Elena Zarco

Tutora 3rB: Úrsula de Angelis

Tutora 4tA: Iolanda Tomás

Tutora 4tB: Carmen Mercado

Tutor 5èA: Josep García

Tutora 5èB: Laura Collado

Tutora 6èA: Erika Ballester

Tutora 6èB: Jorge García

Tutora 6èC: Txell Bartroli

Mestres Especialistes

Tutora 1rB: Mª José López

- Ed. Infantil: Carme Fontanet

- Cicle Inicial:  Begoña Arcas

- Cicle Mitjà:  Isabel Rodríguez 

- Cicle Superior:  Alba Garcia

  Equip Directiu:

Directora: Vicky Lara Rozas

Cap d’Estudis: Carme Pérez Ortuño

Secretària: Mireia Mancera Lozano

Per tenir una entrevista, cal demanar hora a secretaria.

Coordinador d‛informàtica:

 - Frank Cabrero

Coordinadora de riscos 
laborals

 - Toñi Martínez 

Coordinadora Lingüística:

 - Flor Illescas Rabadán

Coordinadora Projecte 
Educació ambiental:

- Iolanda Tomás Girol

Coordinadors/es de cicle:

Coordinadora USEE

 - Alba García 

Tutora 1rA: Àngels Lara
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Entrades i puntualitat

És important la puntualitat a l’hora d’entrar 

i de recollir els/les vostres fi lls/es. Al matí us 

preguem que no porteu els nens/es abans de 

l’hora d’entrada, ja que no poden ser atesos. 

Tampoc es pot pujar a les classes a portar-

los.

Per evitar accidents us recordem que l’en-

trada pel pàrking és exclusiva del personal 

que treballa a l’escola, pels pares amb cot-

xets de nens petits, lesionats o invàlids. 

      Faltes d‛assistència

Recordeu que cal notifi car les faltes d’assis-

tència al professor/a tutor/a. Una petita nota a 

la llibreta/agenda serà sufi cient.

         Avisos

Per a qualsevol avís o comentari que vulgueu 

fer arribar al professor/a podeu utilitzar la lli-

breta/agenda, entesa com una eina de comu-

nicació entre la família i l’escola. També és 

important que la consulteu cada dia per tal de 

rebre les comunicacions que us fem i la sig-

neu.

És molt important que qualsevol canvi de 

domicili, situació familiar, telèfon, etc., el 

feu saber a la secretaria de l’escola per tal de 

mantenir actualitzat l’arxiu de dades.

Ens cal poder-vos localitzar en cas d’urgèn-

cia!

     Aniversaris

Degut a que molts nens i nenes pateixen al-

lèrgies i intolerància a alguns aliments, i da-

vant la difi cultat de controlar si l’alumnat té 

algun problema amb un ingredient determi-

nat, és millor no portar res 

de menjar fet a casa.

    

 Quota del material escolar

* Pagament a qualsevol ofi cina de BBVA amb 

targeta.

** 50€ Ajut econòmic Ajuntament

Quota anual del material escolar que el/la nen/a 

utilitzarà durant el curs:

Educació Infantil: P3-P4 i P5

87 euros -->  37 euros

Educació Primària: C.inicial- C.mitjà i 

C.superior

60 euros --> 10 euros

Termini de pagament: 30 de setembre de 

2016.

Recordeu que heu de fer arribar una còpia del 

rebut al mestre/a o a la secretària fent constar el 

nom del nen/a, el curs i el grup.

     Informació sobre les sortides

- Per poder anar d’excursió cal l’autorització 

signada pels pares. Els alumnes que no la 

portin es quedaran al centre a càrrec d’un/a 

altre/a professor/a. 

- Tota la informació respecte a les sortides que 

farà cada nivell, així com la quota anual, la 

rebreu durant els propers dies. 

- Aconsellem que els/les alumnes portin el 

xandall o els pantalons/samarreta i la gorra de 

l’escola.

- Cal haver pagat el rebut corresponent i haver 

lliurat la còpia al seu mestre/a o a la secretà-

ria del centre.

- En el cas de què algun/a alumne/a no tin-

gui un comportament adequat, l’escola podrà 

determinar la no assistència a alguna sortida, 

estada de colònies, etc.

- No es poden portar: joguines, càmeres de 

fotos, mòbils, mp3 ni aparells electrònics en 

general o de valor.

Termini de pagament de la quota de 

les sortides: 31 d’octubre de 2016
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     Material

Han de portar:

-   El material de treball adequat i que no ori-

gini distraccions. 

-   Roba còmoda i pràctica per tal que es pu-

guin descordar sols a l’hora d’anar al lavabo. 

Per tant, eviteu que els/les nens/es més petits 

portin els pantalons amb “peto”, cinturons i 

botons que no sàpiguen descordar.

-   En el cas d’educació infantil, una motxi-

lla sense rodes, marcada amb el nom i que 

l’alumne/a sàpiga obrir fàcilment.

-   Tota la roba i material ha d’estar marcat 

amb el nom, amb betes de 25 cm per penjar 

(jaquetes, bates, anoracs, xandalls,...). 

-   Una bossa marcada per fora amb lletra de 

pal (majúscules), amb una muda completa des 

de P-3 fi ns que sigui necessari.

-   En el cas d’educació infantil i cicle inicial, 

la bata de l’escola (color taronja) cordada al 

davant, al mig amb botons, amb el nom a da-

vant amb lletra de pal (majúscules). Es lliurarà 

per rentar-la dimecres i divendres.

-   En cas de pèrdua d’alguna peça de roba 

hauríeu de venir a mirar els contenidors si-

tuats a l’entrada principal o preguntar als 

conserges (Sr. Antonio Aparicio i Miquel 

Mumany)

NO poden portar:

-   Telèfons mòbils, ni aparells musicals, ni 

càmeres de fotos, ni diners, ni joguines.    

 Àpats

-   Recomanem que tots/es els/les nens/es es-

morzin a casa. No obstant, a mig matí poden 

portar per menjar una peça de fruita, galetes 

o entrepà petit. És millor evitar la rebosteria 

industrial.

-   Dins el projecte d’educació ambiental que 

l’escola té endegat, tots/es els/les alumnes 

portaran una carmanyola o el Boc’n Roll amb 

l’esmorzar (sense paper d’alumini).

-    Per a les sortides han de portar la cantim-

plora amb aigua sufi cient per passar el dia.

-   Els pares cal que tingueu en compte l’horari 

de dinar i el d’educació física-psicomotricitat, 

per tal de deixar un temps prudencial entre 

àpat i àpat. 

     Malalties

Medicaments
Sempre és convenient 

l’administració de medicaments a casa, 

abans de venir a l’escola, i continuar el 

tractament quan el/la nen/a torni.

En cas que sigui imprescindible, per poder ad-

ministrar medicaments als alumnes, cal que el 

pare o mare aporti una recepta o informe del 

metge o metgessa on consti el nom de l’alum-

ne/a, la pauta i el nom del medicament que 

ha prendre. Així mateix, el pare o mare ha de 

portar l’autorització (darrer full del dossier). 

I quan es posa malalt/a a l‛escola?

L’escola NO pot administrar cap medicament 

quan un/a nen/a no es troba bé. Si s’ha de por-

tar al metge es procedirà a trucar per telèfon 

als pares o a algun familiar i que el/la vinguin 

a buscar.
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Plantejament educatiu

* El temps del migdia té unes fi nalitats 

bàsiques, que alhora són els objectius ge-

nerals d’aquest espai de temps:

-   Menjar: Els alumnes s’acostumen a men-

jar tot tipus d’aliments i tenen una dieta equi-

librada.

-  Descansar i esplaiar-se: És a dir, trobar 

l’equilibri entre la necessitat de descansar 

després de l’esforç intel·lectual fet al matí i la 

necessitat de relaxació, pau i bona predisposi-

ció vers el treball intel·lectual de la tarda. 

- Aprendre: El migdia és un espai d’aprenen-

tatge, d’educació de la vida quotidiana i de les 

pautes de convivència social, en què  es poden 

assolir coneixements, practicar hàbits i habili-

tats i desenvolupar actituds i valors. 

* A més d’aquestes fi nalitats, hi ha tot un se-

guit d’activitats que serviran per poder treba-

llar i assolir els objectius específi cs trimestrals 

i d’aquesta manera treballar i assolir els ob-

jectius generals del projecte del menjador.

Organització i estructura

Relació amb les famílies

Horari d’atenció a les famílies:

de 9h a 10h

Sra. Eulàlia Bescós

Tel. Específi c de menjador: 93 772 12 30

-   Comunicació diària d’incidències i infor-

mes trimestrals.

-   Pagament mitjançant domiciliació 

bancària.

-   Cada mes es lliurarà el full del 

menú.

Les activitats

-   Cada grup té un moment diferent per fer 

les activitats, les quals varien en funció de les 

edats.

-   Els/Les nens/es de P-3 descansen després 

de dinar. 

-  Abans i/o després de dinar s’organitzaran 

jocs, cançons, contes, ludoteca, biblioteca, 

alguna pel·lícula, competicions esportives, ta-

llers,...

-   Diàriament es realitza la higiene bucal.

Gestió i cuina 

La modalitat de gestió que es porta a terme a 

l’escola Mare de Déu de Montserrat, a través 

de la “Fundació Serveis d’Esplai”, consisteix 

en la gestió integral (gestió administrativa, 

gestió de l’equip i gestió de la cuina) del men-

jador escolar essent l’horari del servei de les 

12h a les 15 h, de dilluns a divendres.

El centre disposa de:

- Cuina al mateix centre

- Menús equilibrats, elaborats per dietistes 

- Productes frescos

- Alimentació mediterrània

- Introducció d’aliments ecològics

- Menús adaptats

(per als infants que ho requereixen)

- Dietes laxants i astrin-

gents.

- Menjar per als celíacs.
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Funcionament

El servei és gestionat pel Consell Comarcal 

del Vallès Occidental. Aquest organisme or-

ganitza les rutes, determina les parades i auto-

ritza qualsevol tipus de canvi. La direcció del 

centre únicament s’encarrega de transmetre la 

informació per tal d’aconseguir un bon funci-

onament del servei.

Normes per als alumnes

1.- És obligatori portar sempre el carnet del 

transport. Els alumnes d’Educació Infantil 

(P3, P4 i P5) l’han de portar dins la bossa o 

la motxilla.

A més, l’escola ha confeccionat un carnet de 

color (segons la urbanització) per tal de con-

trolar més fàcilment l’entrada i sortida dels 

autocars, sobretot dels alumnes més petits 

(P3, P4, P5 i 1r). 

2.- Els/les alumnes que no estiguin donats 

d’alta en el transport NO poden utilitzar 

aquest servei.

3.- NO poden menjar ni beure dins l’autocar.

4.- Han de respectar el conductor, les monito-

res, els/les companys/es i l’autocar.

Horari dels autobusos

    

   • Sortida al matí des de les diferents 

      urbanitzacions:

 

 - Can Santeugini:  8:25h

 - Costa Blanca:  8:25h

  - Can Costa:  8:30h

 

    • Sortida de l’escola:      16:30h
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Servei d‛acollida

Presentació

L’Associació de mares i pares d’alumnes  

gestiona el servei escolar d’acollida i con-

tracta aquesta prestació a la mateixa empresa 

que gestiona el menjador escolar: “Fundació 

Serveis d’Esplai”.

És un servei exclusiu per aquells/es alumnes 

en el que l’horari laboral dels seus pares no 

permeti la seva atenció.

Totes les activitats són aprovades anualment 

pel Consell Escolar del centre.

Horari

- Matí: De 7,45h a 9h

- Tarda: De 16,30h a 18,00h

Telèfon d’acollida:

93.772.12.30

661.751.328

Inscripcions

- Persona de contacte:

Sra. Eulàlia Bescós (de 9h a 10h)

Tel. 93 772 12 30

Activitats extraescolars

Presentació

L’AMPA organitza cada curs les diferents acti-

vitats que es realitzen fora de l’horari lectiu.

Durant el curs 2016 - 2017, l’AMPA oferta les 

activitats que hi ha a la graella de la pàgina 

següent. En ella s’indiquen els preus i els 

horaris corresponents.

Totes són aprovades anualment pel Consell 

Escolar del centre.

Per tal de poder realitzar les activitats cal ser 

socis de l’AMPA. El full d’inscripció el rebreu 

a partir del dia 14 de setembre.

El proper dia 23 de setembre a les 16:45 ho-

res es farà una reunió per informar de totes 

les activitats que es realitzaran. La data límit 

d’inscripció serà el dia 26 de setembre.

Totes les activitats començaran a partir del 
dia 1 d’octubre del 2016 i, serà necessari un 
mínim de nens inscrits per poder realitzar 
l’activitat.
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Extraescolars AMPA

A continuació us presentem tots els tipus d’activitats extraescolars que tenim a l’escola.

Per qualsevol dubte al respecte envieu un correu electrònic a: 

extraescolars@ampa-escola-montserrat.org




