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Calendari Escolar 

 
Inici Curs       12 de setembre de 2017 

 

Final de curs:  22 de juny de 2018 

 

Dies de jornada continuada: 22 de desembre i del 5 al 22 de juny 

 

Vacances escolars: 

- Nadal:  del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos. 

- Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril, ambdós inclosos. 

 

Dies festius 

- Dijous 12 d’octubre  

- Dimecres 1 de novembre  

- Dijous 30 de novembre  

- Dimecres 6 de desembre de 2016 

- Divendres 8 de desembre  

- Dimarts 1 de maig  

 

Dies de lliure disposició 

- Divendres 13 d’octubre  

- Dijous 7 de desembre  

- Dilluns 12 de febrer  

- Dilluns 30 d’abril 
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2. Horari Escolar 
 
                                                               

Matí: de 9:00 a 12:30 h 

Tarda : de 15:00 a 16:30 h                                

 

 

 

Excepcions: 

 

- Pla d’acollida als nens i nenes de P3 (primers dies). L’horari es 

comunicarà als pares i mares en la reunió d’inici de curs. 

 

 

 

                                                       

3. Equip de Mestres 
 
 

� Educació Infantil. 

P3A  Míriam Sánchez  

P3B  Lidia Sánchez 

P4A   Silvia Martí  

P4B   Mónica Tintoré  

P5A  Silvia Pedret  

P5B  Lluïsa Petidier  

 
Reforç P3: Amparo Martín 

Reforç P4 i P5: Montse Cairol 

Tècnica d’Ed. Infantil:  Mireia Mazuela 
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� Cicle Inicial 

 1rA  Dolors López 

 1rB  Tina Ochoa  

                   2nA  Marta Lara  

 2nB  Mª José Jiménez  

                                            

� Cicle Mitjà 

3rA   Isaura Garcia  

3rB Eva Yañez 

3rC    Annabel Alcázar 

4rtA  Dolores Ruiz 

4rtB  Elena López (coordinadora cicle Mitjà)  

 

 

� Cicle Superior 

5èA  Jaume París 

5èB  Rafaela Serrano 

6èA  Mònica Sánchez  

6èB  Cristina Pàmies  

                                                          

Especialistes 

      Anglès:  Isaura  García/ Agnès Doncel (coordinadora cicle inicial) / 

Marta Lara/ Elena López/ Cristina SanJuan  

      Ed. Especial: Maribel Blázquez / Judit Aresté 

      Educació musical: Cristina Donaire (coordinadora cicle Superior) / 

Gemma Català 

       Educació Física: Montse Ramos / Jaume París 

      Religió catòlica: Elisenda Torres 

      Vetlladora: Rocío Jurado/ María  
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Equip psicopedagògic: 

 Mireia  

 

Equip Directiu                                             

 Directora: Anna Hierro  

 Cap d’estudis: Laura Pueyo 

 Secretària: Cristina Pàmies 

 

Personal d’Administració i Serveis: 

 Administratiu:  Yolanda Rozas 

 Conserge: Paco Pareja 

 

 

4. Horari d’atenció 
 
 
� MESTRES.- Per parlar amb els mestres o tutors/es dels vostres fills/filles es 

pot fer per dues vies: 

- El mestre us pot convocar a través d’una nota a l’agenda o per telèfon 

- Les famílies podeu sol·licitar una entrevista sempre que creieu convenient, 

amb la deguda antelació. L’horari d’atenció reservada per aquesta 

tasca serà el dilluns de 12:30 a 13:30h . 

 

� DIRECCIÓ.- Per parlar de qüestions generals del centre la direcció està a la 

vostra disposició i us atendrà sempre que creieu necessari a les hores 

fixades per aquest motiu: 

- Equip directiu : Dilluns de 9 a 11 h 

- Administratiu : De dilluns a divendres de 9 a 12 i de 15 a 16 

                    És important:  
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- Que truqueu abans per confirmar dia i hora ja que podeu coincidir amb 

altres famílies. 

- Procureu en cap moment interrompre el treball escolar. Si cal donar un  

encàrrec al mestre pot portar una nota el mateix alumne o explicar-ho a la 

persona de l’equip directiu que estigui al despatx.  

 
 
 

5. Lliurament d’informes escolars 
 

• Ed. Infantil: es lliuraran dos informes, al març i al juny.  

A P3 es donarà també un full de valoració de 

 l’adaptació  de l’alumne al final del 1r trimestre.  

• Ed. Primària: es lliuraran tres informes, un al  

    trimestre. 

 

 

 
6. Aspectes Generals de Funcionament 
 
 
6a.- Entrades i Sortides : 

L’alumnat ha d’arribar puntualment a l’escola al matí i a la tarda. 

Es necessari justificar per escrit, a través de l’agenda, els retards. Penseu que si 

el nen o la nena s’incorpora tard a l’aula perd treball col·lectiu i, a la vegada, 

interfereix en el ritme i en la dinàmica del grup ja que se li ha de dedicar un 

temps, per curt que sigui, a rebre’l. 

 

� Entrades 

 Les portes del carrer s’obren a les 9:00h i les 15:00h i es taquen a les 9:10 i les 

15:10h. 
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- Al recinte escolar només entren els pares de Cicle Inicial i Parvulari que    

acompanyen als seus fills fins a la seva porta d’entrada: 

���� Tots els nens i nenes de P3 entraran per la porta exterior directament 

a les seves aules (pati de la “U”) on seran rebuts per un/a mestre. 

���� Els nens de P4 entraran pel pati lateral esquerra. 

���� Els nens/es de P5 entraran al matí  per la porta del pati de la U que 

dona accés al seu passadís 

���� Els alumnes de cicle Inicial entraran pel pati lateral esquerra. 

���� Els alumnes dels cicles mitjà i superior  entraran per la porta principal 

del centre. 

 

- Si un nen/a arriba tard ha de lliurar el justificant al conserge o algú de 

l’equip directiu. 

- Si el nen no porta justificant ha de portar una nota a l’agenda per tal que 

els pares justifiquin el retard. 

- En cas que el retard sigui reiteratiu, el tutor, juntament amb l’equip directiu 

prendran les mesures correctores, establertes a  les Normes 

d’Organització i Funcionament del Centre.  

 

� Sortides 
 
La sortida de l’escola es farà a les 12:30h i a les 16:30h 

���� P3 sortirà per la seva porta al pati de la U 

���� P4 sortiran per la porta de la U i faran filera a la paret. 

���� P5  sortiran per la porta de P5 i faran filera a la paret. 

���� 1r i 2n  a la seva  porta d’entrada (pati lateral esquerra) 

���� De 3r a 6è,  Les famílies esperaran a la porta del carrer Urgell 

als seus fills/es, que sortiran per la porta principal. 

 

* Les famílies esperaran als llocs indicats per a c ada classe.  fins que  

la mestra indiqui a cada nen/a que pot marxar 
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* Quan una persona diferent dels pares o tutors ha de recollir al nen o 

a la nena ha de omplir el full d’autorització. Si n ecessiteu més fulls 

d’autorització demaneu-los a secretària. 

 
6b.- Assistència : 
 
L’assistència a l’escola de forma regular és necessària i obligatòria fins als setze 

anys.  

Les faltes i els retards han d’estar justificades a l’agenda o per via telefònica per 

les famílies o els tutors. 

 
 
6c.- Educació per la salut : 
 
• D’acord amb les recomanacions elaborades per la Societat Catalana de 

Pediatria i pels departaments d’Ensenyament i de Salut, davant d’un infant 

amb febre l’escola contactarà amb el pare, mare o tutor i li demanarà que el 

reculli tan aviat com pugui. Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 ºC 

es recomana administrar paracetamol. Per administrar el paracetamol als 

infants a les escoles, passarem una autorització al pare, mare o tutor. En 

totes les malalties que presentin estat febril no es pot assistir a l’escola fins 

24h després d’haver desaparegut la febre.  

 

• En cas de malalties contagioses: conjuntivitis, varicel·la, xarampió, 

pediculosis (polls al cabell), ... els nens no poden assistir a l’escola per evitar 

l’encomanament de la malaltia. 

En el cas dels polls cal seguir el tractament adient i els alumnes no podran 

retornar a l’escola fins que estiguin ben nets. S’ha de tenir en compte que els 

tractaments actuals no eliminen les llémenes i que aquestes s’han de treure 

manualment, en cas contrari al cap de 15 dies tornaran a tenir polls. 
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• En general, quan algun alumne/a pateixi  algun  tipus  de  dolència,  no es 

podrà reincorporar a l’escola  fins  que  el  metge   pediatre  ho  comuniqui a 

la família. 

 
• Si s’ha d’administrar algun medicament dins l’horari escolar, cal lliurar-lo 

acompanyat de la còpia de la recepta mèdica juntament amb el full 

d’autorització al mestre tutor/a, i escriure a l’envàs el nom del nen/a , la dosi i 

l’hora de la toma.  

 

• És molt important informar als mestres tutors de qualsevol 

tipus d’al·lèrgia, atacs d’asma, epilèpsies, ... que puguin patir 

els infants. 

 

 

• Per qüestions higièniques i tal com recull la normativa vigent, 

recordem que no es pot fumar dins el recinte escolar  

inclòs el pati  (al pati les burilles embruten el terra on juguen els nens i 

nenes) i que tampoc s’hi pot accedir amb gossos. 

 
 
 
6d.- Novetats al centre   
 
Robòtica!! 

Aquest any començarem a introduir la robòtica a inicial. Continuarem 

treballant quinzenalment amb els Bee-bot a infantil, però a cicle inicial 

començarem a utilitzar Next 2.0. És un punt més ja que permetrà 

programar als robots per mitjà de tablets, a través del bluetooth. 

 

Continuem amb el conte en anglès!! 

Continuem amb l’hora del conte en anglès a infantil. Els alumnes faran immersió 

en llengua anglesa a través de contes i cançons. 
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Projecte integral d’educació emocional 

Aquest any continuarem amb el projecte d’educació emocional amb l’associació 

SEER, va destinat a tota la comunitat educativa i treballa l’educació emocional i 

la prevenció i actuació davant de l’assetjament escolar. Es faran tallers a l’aula, 

xerrades amb les famílies i formació als docents. 

Hem entrat al programa PDA bullying per prevenir i detectar l’assetjament entre 

iguals. 

 

 

Grups interactius a primària 

Aquest any començarem a l’educació primària una actuació educativa d’èxit 

identificada per la Comunitat Científica Internacional, com una de les 

organitzacions de l’aula que promou més aprenentatge entre l’alumnat i una 

millora de la convivència. Consisteix en agrupar a l’alumnat en grups de 5 i 

proposar diverses activitats, cadascuna amb una durada d’uns 20 minuts. Durant 

aquestes dues hores cada grup disposarà dintre de l’horari de, com a mínim, dos 

mestres a l’aula. 

 

Som un centre GEP! 

Aquest any continuarem amb el projecte: El grup d’experimentació per al 

plurilingüisme.  

Continuarem amb la plàstica al cicle mitjà i superior en llengua angle sa. 

Atents  a les necessitats d’aquesta societat cada vegada més plurilingüe i global, 

i conscients que l’anglès no és una llengua present a l’entorn, creiem que la 

millor manera de potenciar-lo és fent que els alumnes adquireixen una bona 

competència comunicativa en aquesta llengua en entorns reals.  
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6e.- Ús de l’agenda 
 

 Educació Infantil 

A l’agenda es pot anotar qualsevol incidència que ens vulgueu comunicar: 

justificació d’absències; sortides dins l’horari lectiu; temes relacionats amb el 

menjador; tutoria..., alhora que l’escola també us informarà de les qüestions 

que el tutor/a cregui convenients.  

 

 

 

 Educació Primària 

Per tal de gaudir d’una acció pedagògica adequada, durant el curs escolar 

hem de procurar treballar conjuntament pares -  mares – tutors/es, alumnes, 

mestres i monitors, oberts sempre al diàleg. 

 

 

Podreu fer un seguiment del dia a dia dels treballs i les activitats de l’aula o 

l’escola a través de l’agenda a l’Educació Primària o els comunicats que us 

farem arribar al llarg del curs. Us recordem que hi ha una agenda personalitzada 

de la nostra escola que repartiran els tutors el primer dia de classe. 

 

En els diferents apartats de l’agenda es pot anotar qualsevol incidència que ens 

vulgueu comunicar: justificació d’absències; sortides dins l’horari lectius; temes 

relacionats amb el menjador; tutoria..., alhora que l’escola també us informarà de 

les notes dels controls, treballs, les activitats, i també, en el cas de produir-se, un 

comportament contrari a les normes de convivència del centre detallades a les 

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, amb la finalitat de valorar el 

fet o l’actitud que hagi produït l’avís i fer l’oportú seguiment. 
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6f.- Protecció de dades, ús d’imatges. 

 

D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, queda prohibit fer fotografies o vídeos dins 

del recinte escolar per part de les famílies en activitats lectives, complementàries 

o extraescolars. Qualsevol captació d’imatge efectuada dins del reci nte del 

centre requereix l’autorització prèvia del director . 

 

 

6g.- Religió i ensenyaments alternatius. 
 

Si voleu canviar l’opció triada entre religió 

i ètica d’un curs per un altre us heu 

d’adreçar a direcció durant el tercer 

trimestre , sinó l’escola entendrà que el 

vostre fill/a segueix amb la mateixa opció. 

 

 

6h.- Suport Escolar Personalitzat (SEP) 

Durant aquest curs es continuarà realitzant reforços pels alumnes de primàroa 

que ho necessitin els dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 9:00h.  

 

 

 

7. Normes de convivència. 

 

Les conductes i els actes contraris a les normes de convivència dels alumnes 

son objecte de correcció pel centre si tenen lloc dins del recinte escolar o 

durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars o la prestació 

de servei escolar de menjador. Igualment comporten l’adopció de les mesures 

correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, encara 
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que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o 

hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de 

la comunitat educativa (art.35. “Tipologia i competència sancionadora”. LLEI 

12/2009, del 10 de juliol, d’educació)  

L’aplicació de mesures correctores i sancionadores no pot privar als alumnes 

de l’exercici del dret a l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a 

l’escolarització. En cap cas es poden imposar mesures correctores ni sancions 

que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal del alumnes (art.36. 

“Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions”. LLEI 12/2009, del 10 

de juliol, d’educació) 

La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el 

nivell escolar en que es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies 

personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb al consulta o l’acta 

motivat, i ha de tenir per finalitat¡ contribuir al manteniment i la millora del 

procés educatiu dels alumes ((art.36. “Criteris d’aplicació de mesures 

correctores i sancions””. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació) 

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en 

compte les següents circumstàncies: 

Seran considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de 

l’actuació de l’alumne: 

1. El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta 

incorrecta. 

2. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 

convivència en el centre. 

3. La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 

4. L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 

5. La falta d’intencionalitat. 
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Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de 

l’actuació de l’alumne: 

6. Que l’acte comès atempti contra el deure a no discriminar a cap membre 

de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per 

qualsevol altra circumstància personal o social. 

7. Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses als companys 

d’edat inferior, als incorporats recentment al centre. 

8. La premeditació i la reiteració. 

9. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 
         CONVIVÈNCIA: IRREGULARITATS 

 
CONDUCTA MESURES CORRECTORES 

1. Faltes esporàdiques injustificades de 

puntualitat  d’assistència a classe 

2. No portar els deures  

3. Marxar del pati sense permís. 

4. Sortir de classe sense permís.. 

5. Llençar l’entrepà 

6. No participar en les feines proposades a l’aula 

7. Portar estris electrònics (mòbils – PSP – MP4 

- ...), joguines, cromos... 

8. No respectar les normes de l’aula: ex. seure 

malament. 

9. Actitud passiva: no escolta, no treballa, no 

respecta les normes,  ... 

10. Mal comportament en una festa, sortida... 

11. Faltes reiterades injustificades de puntualitat o 

d’assistència a classe  

12. Faltes injustificades que alterin el 

desenvolupament normal de les activitats del 

centre. 

13. Conductes disruptives a l’aula o als 

passadissos 

 
- Aplicació protocol d’absentisme 
 
 
- Amonestació oral  (ordre directa) 

- Amonestació oral amb reflexió (verbalment, 

escrit, ...) 

- Reflexió en públic (demanar disculpes i 

trobar causes, solucions, ..) 

- Aïllament dins de l’aula 

 

- Privació de temps d’esbarjo  

- Treballs socials (dins de l’horari escolar) 

- Canvi de classe amb treball corresponent 

(segons la conducta: una sessió, mig matí, 

un dia*, dos dies*, ... màxim una setmana**) 

- Permanència fora de l’horari lectiu amb 

treball lectiu o social 

- Contracte pedagògic amb acords i 

compromisos (amb nen o nens implicats i/o 

famílies) ex. Graella gomets, contracte 

signat, ... 
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14. Falta de respecte envers la feina, l’esforç o les 

aportacions dels altres. 

15. Falta de respecte envers els companys (no 

deixar jugar, no compartir...) 

16. Molestar als companys. 

17. Interrompre el desenvolupament normal de les 

classes, tant en el desenvolupament com a 

l’hora de fer la feina. 

18. No respectar les normes de l’aula: fileres, 

càrrecs, torn de paraula, silenci, aixecar-se 

quan no toca, sortir de la classe sense permís, 

fer soroll, cridar, fer comentaris mal 

intencionats ... 

19. Prendre material de la classe o d’un company. 

20. Contestar al mestre 

21. Actes d’incorrecció o desconsideració 

(injúries, ofenses, ganyotes, riure...) amb 

altres membres de la comunitat escolar. 

22. Amenaçar verbalment o gestual a un company 

o a un mestre exigint alguna cosa. 

23. Manca de respecte per racisme. 

24. Agressió física lleu a un company 

puntualment. 

25. El deteriorament lleu, causat 

intencionadament,  de les dependències del 

centre o del material.  

- Reposició de danys o material en relació 

amb al falta comesa (*depenent de la 

gravetat) 

- Retirar el material disruptiu (ex. MP3, 

mòbil_imp. apagar el dispositiu davant del 

nen/a_, joguines, ...) fins que vingui la 

família o els tutors legals a recollir-los. 

 

- Privació de l’assistència a un àrea* 

- Privació d’una sortida* 

- Privació d’una festa* 

- Privació colònies** 

 

 

 

 

 

 

* Acord cicle registrat en les actes de 

coordinació 

   Aportant el registre de les conductes 

registrades a la    

   carpeta  de disciplina 

** Acord cicle – equip directiu 

   Actes de coordinació i a la carpeta de 

disciplina 
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CONVIVÈNCIA: GREUMENT PERJUDICIALS 

 

CONDUCTES: 

 

1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre 

educatiu les conductes següents: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament 

intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur 

intimitat o llur integritat personal. 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats 

del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del 

centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la 

suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 

perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del 

centre. 

e)Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les 

instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han de reparar 

els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat 

civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als 

tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 

 
MESURES CORRECTORES: 

Les sancions, greument perjudicials, seran acordades seguint la normativa 

vigent per la comissió de disciplina del Consell escolar del Centre formada per 

representants dels diferents sectors de la Comunitat Escolar. 
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8. Quotes material 

 

Les quantitats a ingressar per l’actual curs són: 

- Parvulari: 90 euros 

- Cicle Inicial: 100 euros                               

- Cicle Mitjà:   95 euros   

- Cicle Superior: 90 euros   

 

En aquesta quota està inclosa l’agenda escolar, les dues sortides al teatre del 

poble i els llibres socialitzats. 

Recordeu de fer el pagament, com a màxim, durant els mesos de 

setembre/octubre i de lliurar el resguard del banc al mestre/a tutor/a. Fora 

d’aquestes dates, direcció passarà a fer-se’n càrrec. 

 

Nº de compte: ES89 0081 1656 210001001109 

Codi de pagament per caixer automàtic 142779 

Banc de Sabadell 

 
  Pagament pel caixer automàtic 

 

Us informem que podeu abonar qualsevol pagament referent a l’escola, pel 

caixer automàtic. El procediment és el següent: 

 

1.- Introduir la targeta de qualsevol entitat i en qualsevol caixer de caixa 

Penedès ( no hi ha cap tipus de comissió per ningú). 

 

2.- Donar-li a la tecla que diu “altres operacions”. 

 

3.- Seguidament donar-li a la tecla que diu “ pagament a tercers” 
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4.- Se us demanarà un codi,  el  que heu d’introduir és el 142779. Un cop 

introduït el codi, apareixerà  una pantalla que diu els diferents conceptes que es 

poden pagar, vosaltres heu de picar en  el que correspongui al vostre pagament. 

 

5.- Automàticament sortirà un comprovant per duplicat.  En un dels comprovants 

heu d’escriure el nom del vostre fill/a abans de lliurar-li a la tutora ; l’altre és un 

justificant  per vosaltres. 

 

Esperem que aquest tipus de pagament us sigui útil i us estalviï cues 

innecessàries. 

 

* Es molt important que en el resguard feu constar el nom i cognom del nen i el 

seu curs i/o cicle. 

 

9. Beques menjador (consell comarcal) i llibres de text i material 

didàctic (Ajuntament). 

 

Els recordem que durant el tercer trimestre de cada curs escolar es poden 

demanar ajuts per aquests conceptes, d’acord amb els requisits establerts a 

cada convocatòria, dels quals se’ls informarà puntualment. Excepte les beques 

de llibres de primària que es lliuraran al llarg del primer trimestre. 

 

10. Sortides  
 

L’escola té programades per aquest curs escolar sortides complementàries a 

l’activitat de l’aula i que formen part del projecte pedagògic del centre.  

 

A tots els nivells es realitzarà una sortida mínima per 

trimestre.  

Part d’aquestes sortides es realitzaran al nostre poble i 

estaran dirigides a un major coneixement de l’entorn més 
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proper als infants. Les autoritzacions a les sortides dins i fora de la població es 

signaran un cop l’any. 

* Recordem que les famílies han de lliurar obligatòriament al mestre tutor o 

tutora el resguard del corresponent pagament en la data límit marcada (tres dies 

abans de la sortida) 

 

Per últim,  els recordem que tant a l’escola com a les sortides, no és permès 

portar mòbils o màquines de joc , que poden perdre’s o fer-se malbé, i alhora, 

impedeixen l’atenció a les indicacions o el joc compartit. 

 

11.  Menjador  

 

Com a Casa Menjadors és una empresa dedicada al servei de la restauració, 

especialment orientada a escoles. La seva àmplia experiència en el sector de la 

restauració en menjadors escolars ens avala ja que portem més de 20 anys en 

el sector. Tenen un equip de professionals altament qualificats que són 

mereixedors de la nostra confiança. Realitzen una gestió total de la cuina del 

centre: personal, instal·lacions, matèries primeres … La planificació de menús 

basats en productes ecològics i de proximitat són la base del nostre èxit. 

 

Activitats:  

Volem que aquest temps del migdia estigui ple d’activitats que ens ajudin a que 

els infants adquireixin els objectius proposats, per això durant aquest temps 

podrem gaudir de: 

- Migdiada (P3). 

- Jocs Organitzats. 

- Jocs Lliures. 

- Ludoteca.                                         

- Tallers de plàstica, contes, .. 

- Música (danses i cançons). 

- Esport. 
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L’equip de menjador està format per una coordinadora – Sra. Carmen Jiménez – 

i el nombre de monitors/es serà en funció de la ràtio de nens/es. 

 

Condicions econòmiques: 

 

Els nens/es que contractin aquest servei durant tot el curs, tindran un preu de 

6’20 € per dia lectiu i el pagament es farà mitjançant domiciliació bancària, es 

giraran a mes avançat, el dia 1 de cada mes, excepte el mes de setembre que 

es cobrarà el dia 20 aprox.. El preu del menú pels nens/es que es quedin 

esporàdicament serà de 6,80 € per dia. 

 

Es retornaran  3’00 € per dia als nens/es fixes que avisin amb antelació (abans 

de les 9’30 hores) de la NO ASSISTÈNCIA al menjador. 

 

Per tot el relacionat amb els serveis de menjador, pagament, rebuts, etc. Us heu 

d’adreçar a l’espai de menjador de 9:00h a 10:00h 

 

Coordinadora: Sra. Carmen 

Telèfon: 651 114 758 

 

12. Associació de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA)  

 

L’AMPA de l’escola col·labora en l’organització del Centre en els següents 

aspectes: 

• Activitats extraescolars per alumnes. 

• Acollida matinal. 

• Venda de llibres a principi de curs. 

• Venda del xandall i bates amb el nom del centre.  

• Ajuts per costejar activitats i material. 
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• Altres activitats: festes, final de curs, ... 

 

SERVEI D’ ACOLLIDA MATINAL  (per tots els alumnes): de 7:30 a 9:00 hores.  

Preus: ● MENSUAL: 30 minuts, 22€ // 1 hora, 44€ // 1 hora 30 minuts, 66€  

   ● DIES ESPORÀDICS: 30 minuts: 1,75€ // 1 hora: 3,50€ // 1 hora 30 

minuts: 5,25€  

Els pagaments mensuals es realitzaran mitjançant domiciliació bancària. En 

aquest cas, les famílies amb més d'un nen/a al centre, tenen un descompte del 

25% a partir del segon germà/na.  

Els Dies esporàdics s'abonaran realitzant transferència bancària a:  

  Banc Sabadell, ES83 0081 1656 2500 0101 7802  

indicant el nom del nen/a i el curs i el concepte “Acollida”. També es pot pagar al 

Caixer Automàtic del Banc Sabadell amb el CODI 147947 indicant el nom del 

nen/a.  

El Servei d'Acollida Matinal funcionarà a partir del primer dia d’escola. El primer 

dia d’escola els nens i nenes que facin ús del servei ho poden fer amb normalitat 

i seran les pròpies monitores les que facilitin els papers per poder omplir.  

ALTRES INTERVENCIONS DE L’AMPA A L’ESCOLA   

Ens encarreguem de preparar l’ Orla de Fi de curs per els alumnes de sisè. 

També col·laborem amb l'escola tant amb suport econòmic com organitzatiu en 

el desenvolupament de les diferents festes i activitats que s'organitzen: Festa de 

la Tardor, Caga Tió, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Acomiadament dels 

Alumnes de Sisè, Fi de Curs..., 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

� L’horari de les activitats extraescolars comença a les 16:30h.  

� Si no n'hi ha un mínim de 8 alumnes en algun grup, l'activitat no es podrà 

realitzar, amb la possibilitat d'oferir altres activitats pels dies i grups que 
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s'hagin hagut d’anul·lar. No obstant, l’Activitat de Nenoos requereix d’un 

mínim de 10 alumnes per a poder-se oferir. 

� Les altes i baixes de qualsevol activitat s'han de comunicar abans del dia 20, 

i es fan efectives el dia 1 del mes següent, i s’ha de signar la fulla de baixa 

de activitat.  

� Com l’any anterior, hem realitzat un conveni de col·laboració amb l’AMPA de 

l’escola JJ ORTIZ, per tal de complementar les activitats extraescolars 

pròpies i oferir un ventall més ampli de possibilitats als nostres alumnes. El 

sistema continuarà sent el mateix, i les famílies no s’han de procupar de si 

les activitats es fan a una escola o a una altra, ja que els i les alumnes 

entraran i sortiran per la porta de la seva escola, sent els monitors i 

monitores els i les encarregades d’organitzar les entrades i les sortides de 

les diferents activitats.  

� Si esteu interessats en d’altres extraescolars o en altres horaris nomès ho 

heu de dir. En el cas de que hi hagi quórum suficient i espai per realizar-lo no 

hi ha cap problema. Ompliu la fitxa i restareu informats. 

� Periòdicament oferirem tallers per a adults, si teniu algun desig o necessitat 

només ho heu de dir!. Us mantindrem informats. 

�  Els preus mensuals de les activitats van en funció del número de dies que 

l'alumne realitzi. Patinatge, Dance, Teatre, Calaix de Sastre, Ball, Fútbol 

Sala, Dibuix i Pintura: 1 dia: 20€ // 2 dies: 30€ // 3 dies: 40 € // 4 dies: 50€ // 5 

dies: 60€ Preus especials: Taekwondo: 40€ // Anglès: 39€ (més matrícula) // 

Nenoos: 1 dia: 31€, 2 dies: 47€ (més matrícula, 2n germà gratis) Robòticat: 

25€ (més matrícula únicament el primer curs, 20€) 

 

* Per poder realitzar aquestes activitats és imprescindible, d’una banda, ser 

soci de l’AMPA (20 € anuals per família) i de l’altra, pagar la quota 

d’assegurança d’accidents (4€ per nen).  
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Telèfon de contacte:  

693708665 

www.ampavalldepalau.net  
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ESCOLA VALL DE PALAU 
Urgell 9. 

08740- ST. ANDREU DE LA BARCA 
Tf. 93 653 18 68 

Fax. 93 653 14 50 
e-mail:  a8032521@xtec.cat 
web: http://www.vallpalau.cat 
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