
INFORMACIÓ A LES 
FAMÍLIES  

Curs 2017-18. 
 
 

 
 

Reunió d’inici de curs  
20 setembre a les 

16:45 aula CS. 

 
 
 



EQUIP DE MESTRES________________________________________ 
 
L’Equip Directiu de la ZER està format per: 
♦ Directora ............................................................. M. Alba Perarnau Boix 
♦ Cap d’Estudis ................................................ Neus Comellas Santandreu 
♦ Secretària .............................................................Gemma Espalter Plans 

 
Els especialistes itinerants i de suport que comparteixen les 2 escoles són: 
-Especialista d’Educació Especial .............................. Gemma Espalter Plans 
 -Especialista d’Educació Física.................................... M. Alba Perarnau Boix 
 -Especialista d’anglès............................................... Vanessa Pujol Padullés 
 -Especialista d’Educació Musical .......................... Neus Comellas Santandreu 
 -Mestra de Religió..............................................................Pilar Torra Julià 

 
Així mateix, també compartim l’administrativa i els serveis educatius: 
♦ Administrativa de la ZER ............................................ Montse Soler Sallès 
♦ Assessor psicopedagògic de l’EAP .................................. Joan Bonals Picas 
 
Mestres del Centre: 
➢ Carme Pont Oliveras ................................................... Ed. Infantil: P-3 i P4 
➢ Montse Vilella Casellas................................................... Ed. Infantil:  P5  
➢ Fàtima Sánchez Suets......................................................... Primària: 1r-2n 

                                                                             Direcció del centre 
➢ Jordina Subirana i Montserrat  Lozano .................................. Primària: 3r-4t 
➢ Marisol Pereiro Tallos.......................................................... Primària:5è-6è 

                                                                                 Secretaria del centre 
➢ Especialista d’Educació especial .................................. Anna Valls 

Santasusagna 
                                                     

EQUIP DE MENJADOR______________________________________ 
 
➢ Marta Puigantell Busqueta .....................................................   Cuinera  
➢ Pilar Castan Climent ............................................................   Monitoratge 
➢ Queralt Rodríguez  Casellas..................................................   Monitoratge  
 
 
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES___________________________________ 

Sempre que tingueu alguna informació, problema o dubte estem a la vostra 
disposició. Si són qüestions puntuals i curtes de comentar podem parlar-ne breument 
a les entrades o sortides de l’escola. Tanmateix, si cal més temps, és preferible que 
sol·liciteu una entrevista durant l’horari d’atenció a les famílies (el podeu trobar a la 
web a l’apartat de cada cicle) i així us podrem atendre millor. La  tutora del vostre fill 
o filla, a part, us convocarà almenys a dues entrevistes durant l’any per tal de fer 
conjuntament un seguiment del vostre fill/a (també pot programar-ne alguna altra si 
ho considera necessari). 

Atendrem les vostres trucades d'11h a 11.30h i de 13h a 14h (excepte dijous, 
per reunió). Per evitar interferències a les hores de classe aniria bé que, sempre que 
us sigui possible, respectéssiu aquests horaris. 
 



INFORMES I CALENDARI D’ENTREVISTES 
 
▪ Ed. Infantil:  

✓ Informe escrit i entrevista a principis de febrer. 
✓ Informe escrit i entrevista final: del 25 al 29 de juny. 

 
▪ Ed. Primària:  

✓ Informe escrit i entrevista : de l’11 al 21 de desembre. 
✓ Informe escrit  al final del 2n trimestre (es lliura a l'alumne/a) 
✓ Informe escrit i entrevista final: del 25 al 29 de juny. 

 
Cada tutor/a us informarà del dia o dies de recollida d’informes o d'entrevistes. 
 

ENTRADES, SORTIDES I ABSÈNCIES DEL RECINTE ESCOLAR _______ 
 

Obrirem les portes cinc minuts abans de les 9 h. i de les 15 h. i les tancarem 
quinze minuts després. A l'hora de sortir al migdia obrirem a les 13 h i a les 16:30 h 
a la tarda primària. Els alumnes d’educació infantil intenta sortir 5 minuts abans a la 
tarda.  

 
Seria convenient que ens notifiquéssiu personalment o per escrit a les agendes 

les entrades i sortides del recinte escolar fora de l'horari establert, tot 
justificant el motiu del retard o la no assistència a classe. També cal que 
comuniqueu per escrit el fet que reculli al vostre fill/a una persona diferent a 
l’habitual. Recordeu que la persona que reculli al vostre fill/a ha d’estar autoritzat 
amb el document pertinent. 

 
SERVEI DE MENJADOR_____________________________________ 
PREUS: 
 

El preu del menú per aquest curs és de: 
. 6€ per a l'alumnat que es queda esporàdicament (tiquet). 
. 5,55€ per a l'alumnat que es queda habitualment al menjador. 

. L’alumnat que rep un ajut del Consell Comarcal, dependrà de la quantitat 
assignada. 
· 4,70€ per als mestres que utilitzen el servei de menjador. 
 

 (Aquests preus es van aprovar pel Consell Escolar) 
 
Aquells/es que utilitzin el servei de menjador esporàdicament hauran de portar un 
tiquet que poden adquirir a l’ajuntament d’Olvan (en l’horari habitual d’atenció al 
públic de l’ajuntament) . 

 
MATERIAL: 
Tot l’alumnat que utilitzi el servei de menjador haurà de portar un tovalló de roba, 
que tornarà a casa cada divendres per rentar, un raspall i pasta de dents. L’alumnat 
d’infantil i el de CI cal que portin una bata especialment per al menjador. 
En cas de necessitar dieta cal que ho comuniqui la família personalment a la tutora o 
per escrit a l’agenda. 



AVISOS NECESSARIS ______________________________________ 
 
En cas que algun dia el vostre fill/a no sigui a l’escola a les 9h, cal que ho 
comuniqueu al tutor o deixeu el missatge al contestador, abans de les 9h, per avisar 
si utilitzarà o no el servei de menjador. A partir de les 10 del matí no es podran 
modificar les llistes del menjador i es cobrarà en cas d’estar apuntat. Igualment, els 
nens i nenes que es queden esporàdicament, cal que portin el tiquet i s’anotin en la 
llista de menjador de la classe a primera hora. 
Així mateix en l’horari de menjador cal que seguiu les mateixes normes que hi ha per 
l’horari escolar pel que fa a les entrades i sortides del recinte. 
 
MESURES SANITÀRIES _____________________________________ 
 
1. No podrà assistir a classe cap nen/a quan estigui malalt/a. Això vol dir que no 
es podran portar a l’escola amb malalties infeccioses/contagioses o amb febre. 
Igualment no hi podrà assistir si té pediculosi (polls al cap) fins que s’hagi fet el 
tractament adequat. 
2. Si es troba malament un cop és al centre, s’intentarà localitzar a la família. Si 
és un cas urgent i no es localitza la família, s’avisarà una ambulància o s’actuarà de 
tal manera que el nen/a sigui atès/a el més aviat possible. 
3. Segons la normativa vigent, els centres educatius no poden administrar 
medicaments als alumnes. Els medicaments s’han de subministrar preferentment a 
casa, però, en cas que sigui imprescindible donar-ne a l’escola, cal que ompliu el full 
d’autorització (de l’agenda o fotocòpia del document que trobareu a la web) i 
adjunteu la prescripció mèdica que indiqui la dosi i l’horari o preses. 
 
SORTIDES I COLÒNIES ____________________________________ 
 

Aquest curs tenim previstes des de la ZER Baix Berguedà les següents activitats 
complementàries:   

 
1r trimestre 

Sortides Data i lloc Activitat cicle Organitza 

Pla català Octubre 2017 
Berga Jornada esportiva Cicle Mitjà Coordinadors 

PCEE 

Excursió  5 octubre 
 

*EI Camadoca 
*PRI Zoo del Pirineu TOTA LA ZER ED ZER 

Estades 
Del 9 al 11 
d’octubre 

VIC 

Estades d’immersió 
lingüística en 

anglès 
CS ED ZER 

Anem a teatre 15 novembre 
Berga Plors de cocodril CI Diputació de 

Barcelona 

Anem a teatre 17 novembre 
Berga 

Dins la panxa del 
llop EI Diputació de 

Barcelona 

Anem a teatre 27 novembre 
Berga El compte Arnau CS Diputació de 

Barcelona 
 
 



 
2n trimestre 

Sortides Data i lloc Activitat cicle Organitza 

Pla català Març 2018 
Berga 

Jornada 
esportiva 

Cicle 
Superior 

Coordinadors 
PCEE 

Esport blanc 

1 cop a la 
setmana 
durant el 

segon trimestre 

Esqui de fons 
Snow 

Esqui alpí 
Cicle Mitjà 

Esport Català 
i Consell 

Esportiu del 
Berguedà 

Excursió  26 gener 
Barcelona COSMOCAIXA TOTA LA ZER ED ZER 

Anem a 
teatre 

16 febrer 
Berga Volen, volen EI Diputació de 

Barcelona 
Anem a 
teatre 

28 febrer 
Berga 

Ma, me, mi ... 
Mozart! CI Diputació de 

Barcelona 
Anem a 
teatre 

7 març 
Berga 

Under 
Construction CS Diputació de 

Barcelona 
Anem a 
teatre 

15 març 
Berga Notes de viatge CM Diputació de 

Barcelona 

Sortida 

Per 
concretar al 

març 
Berga 

Exposició 
antològica Joan 

Ferrer 

TOTA 
L’ESCOLA 

Centre de 
Recursos 

Pedagògics 

 
 

3r trimestre 
Sortides Data i lloc Activitat Escola/cicle Organitza 

Pla català Maig 2018 
Berga 

Jornada 
esportiva Cicle inicial Coordinadors 

PCEE 

Colònies EI i 
PRIMARIA 

19 i 20 (EI) 
18, 19 i 20 (PRI) 

d’abril  
St. Mateu de 

Bages 

Casa de 
colònies  

La figuera 
Tota la ZER Equip directiu 

de ZER 

Anem a 
teatre 

15 maig 
Berga 

El silenci 
d’Hamelin CM Diputació de 

Barcelona 

Trobada ZER 25 maig 
Olvan 

Festa fi de 
curs.  

Trobada de 
ZER 

Tota la ZER Equip de 
Mestres 

 
 

● Aquesta és la proposta d'activitats complementàries, sortides i colònies d'aquest 
curs i que encara s'han d'aprovar en el Consell Escolar. 
 

● Durant el segon trimestre es possible que s’ofereixi l’activitat d’esquí organitzada 
conjuntament amb les escoles de Gironella. 

 
Per les sortides cal que els nens/es portin el xandall de l’escola. També és molt 
important respectar les dates de termini per dur les autoritzacions i els pagaments, ja 
que no s’acceptaran més altes a les sortides i/o colònies passat el termini indicat. 



PAGAMENTS A.M.P.A_______________________________________ 
Els rebuts de menjador es cobraran a través de domiciliació bancària entre els dies 1 
i 10 del mes que correspongui per tal de facilitar-vos aquestes gestions.  
 
Les sortides es pagaran en el moment de fer la inscripció a l’activitat, també a través 
d’ingrés al compte corrent de l’AMPA ES66 0182 3569 7402 0169 5453. Els 
pagaments fora de termini no podran realitzar la sortida o activitat. 
 
En el concepte de l’ingrés posar el nom de l’alumne/a i portar a el/la tutor/a el 
justificant. 

MES ACTIVITAT PREU 
 
 

4 de 
Setembre 
 

Quota AMPA   
(efectiu amb els llibres de text) 
 

30 € / família i curs 

Llibres Segons curs 
2 Teatres  
(no retornables segons ens han 
comunicat els gestors) 

 
5,20 € x 2 obres = 

10,40€      
Novembre 

o 
desembre 

 
Material escolar  
 

(fer ingrés al compte:) 
ES26 0182 3569 7802 0172 
4689 

 
Primària             50 € 
 
Infantil               60 € 

 
 
CANVI DE RELIGIÓ O EDUCACIÓ EN VALORS____________________ 
 

A l’inici de primària, cada família pot escollir per al seu/a fill/a l’assignatura de 
religió o la d’educació en valors socials i cívics. Si una família decideix canviar la 
seva opció, pot fer-ho de cara al curs vinent, si ho comunica al centre entre els 
mesos de maig i juny. 
 
 

PLA D’EMERGÈNCIA_______________________________________ 
 
Volem recordar-vos que cada any revisem i actualitzem el Pla d’emergència del 
centre. Per això durant aquest curs realitzarem algun simulacre d’evacuació. 
 
 
  



  



 
 

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA 
COL·LABORACIÓ. 

 
L'Equip de Mestres 
 

 
 
 
 
 
ESCOLA D’OLVAN  
   Tel./fax.: 93 825 16 11 
 
   Web: https://agora.xtec.cat/ceipolvan/escola/ 
 
                            e-mail escola: a8022331@xtec.cat 
 
   e-mail ZER: a8058091@xtec.cat 
 

 


