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INFORMACIÓ  A  LES  FAMÍLIES  CURS 2018 - 2019 

EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE 

Direcció: Assumpció Domènech  

Cap d´ Estudis: Maria Dolores Ruiz  

Secretària: Carme Fortuny  

EQUIP DE MESTRES D´EDUCACIÓ INFANTIL 

P-3: Raquel Peiró  

P-4: Ester Garcia  

P-5 : Sílvia Francino  

Suport Infantil: Olga Compte  

Auxiliar Educació Especial: Mª Pilar Álvarez 

EQUIP DE MESTRES D´EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 

 C. Inicial:        

 1r : Jose Luis Moreno  

 2n: Judit Serra Sedó/ Mireia Jové  

 C. Mitjà: 

 3r : Esther Gozalbo/ Xavi Beltran  

 4t:  Marina Buendia / Mireia Arquillo  

 

. C. Superior: 

 5è: Carme Fortuny / Marina Castellarnau 

 6è: Sara Aura  

 

   Equip d´especialistes: 

 E. Especial: Javier Beltran  

 E. Musical: Marina Castellarnau  

 E. Física: Mireia Jové/Xavi Beltran / Loli Ruiz 

 Llengua anglesa: Sara Aura / Yolanda Roig 

 Religió : Isabel Rufí  

 Suport primària: Assumpció Domènech 

 Auxiliar Educació Especial: Mª Pilar Álvarez 
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.  Altres mestres:  

- Assessora de Plàstica: Maite Fonts 
- Kinesiologia educativa: Cristina Cosials 

 
. Personal PAS: 
- Auxiliar administrativa: Olga Palliso 
- Consergeria: Jose Luis Aguado 
 

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (A.M.P.A.) : 

 

Presidenta: Montse Chaves Cano 
Horari de visita: dimecres de 15 a 16,15 h (1r i 3r de cada mes). 
        

SERVEIS EDUCATIUS: 
 
EAP (Equip d´Assessorament Psicopedagògic per al centre): Esther  
Assistent Social : Marta Fresno. 
CREDA (Logopeda): Anna Paredes 
Aula d´Educació Especial: Aula destinada a l´atenció dels alumnes amb 

necessitats educatives especials. Responsable: Javier Beltran 
Menjador escolar: El centre disposa de servei de menjador amb catering. 

Tot l'alumnat pot fer ús del menjador. 
 

HORARI ESCOLAR:  
 
El calendari escolar per al curs 2018-2019 estableix que les classes 
començaran el dia 12 de setembre de 2018. 
 
. Educació Infantil i Primària: La jornada lectiva serà als matins de 9:00 a 
12:30h i per la tarda de 15 a 16:30h. 
 
Horari del Suport escolar personalitzat (SEP): Els dilluns de 16,30 a 17,15 h i 
dimarts de 12,30 a 13,15 h (només alguns alumnes de Primària). 
 
CALENDARI   ESCOLAR: 
 

 Inici de curs: 12 de setembre 2018 

 Fi de curs : 21 de juny de 2019 

 Dies festius: 

- 24 de setembre de 2018 

- 12 d’octubre de 2018 

- 1 de noviembre de 2018 

- 6 i 8 de desembre de 2018 

mailto:e3005170@centres.xtec.cat


 
Generalitat de Catalunya 
SERVEIS TERRITORIALS D’EDUCACIÓ A TARRAGONA 

ESCOLA LA FLORESTA 
 Urb. La Floresta, s/n 
43006 Tarragona 

Tel  977 547807 

e-mail: e3005170@.xtec.cat 

 
web: http://agora.xtec.cat/esc-lafloresta 

 

- 1 de maig de 2019 

 Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 

(ambdós inclosos). 

 Vacances de Pasqua : del 13  al 22 d'abril de 2019, (ambdós inclosos). 

 Dies de lliure disposició: 

-    2 de novembre de 2018 

-     7 de desembre de 2018 

-     1 de març de 2019 

-  4 de març de 2019 

 

            ENTRADA I SORTIDA  DE L´ESCOLA: 

 

Durant el curs, les portes es tanquen a les 9:05 h pels matins i a les 15:05h 

per les tardes. A les 9:05h les portes de l´escola es tancaran i els alumnes no 

podran entrar a les classes fins l´hora del pati, a les 11h. 

Els nens i les nenes de P-3, P-4  i de P-5 anys entraran i sortiran per la 

porta més propera a l’autovia i els alumnes de primària per la porta principal. 

Primària.  Els alumnes faran filera ordenadament per entrar a les classes amb 

els professors/es corresponents. 

Preguem a les famílies dels alumnes de Primària que s´abstinguin 

d´entrar en el recinte escolar (pati de l´escola) quan portin o vinguin a 

recollir els seus fills/es. 

Preguem als pares/mares de l'alumnat d’ Infantil que NO creuin el pati 

per tal de no interferir en les fileres de l'alumnat  de Primària. 

 

  La filera es farà davant de l´edifici d´Infantil per P-3, P-4, i P-5; i davant de 

l´edifici de Primària per la resta de cursos exceptuant 3r i 4t que la faran al 

costat de la cargola. 
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VISITA DE PARES/ MARES/ TUTORS AL CENTRE: 

 

MESTRES:   P-3 (Raquel Peiró): dimecres de 12:30 a 13:30 h. 

  P-4  (Ester Garcia): dimecres de 12:30 a 13:30 h. 

  P-5  (Silvia Francino): dimecres de 12:30 a 13:30 h. 

  1r curs (Jose Luis Moreno): dimecres de 12:30 a 13:30 h. 

  2n curs (Judit Serra): dimecres de 12:30 a 13:30 h. 

  3r curs (Esther Gozalbo): dimecres de 12:30 a 13:30 h 

           4t curs (Marina Buendia): dimecres de 12:30 a 13:30 h. 

  5è curs (Carme Fortuny/ Marina Castellarnau): 

                          dimecres de 12:30 a 13:30 

  6è curs (Sara Aura): dimecres de 12:30 a 13:30 h. 

 

SECRETARIA: Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 10 h.                           

DIRECCIÓ: de dilluns a dijous de 11,30 a 12,30 h. 

CONSERGERIA:  

Qualsevol persona que vingui al centre a visitar a un mestre/a, direcció, 

secretaria o a donar un missatge o objecte al seu fill/a, han de dirigir-se 

prèviament a consergeria, des d´on avisaran a la persona interessada. No han 

d´anar a les classes. 

 

INFORMES D´AVALUACIÓ: 

 

L´alumnat d´Educació Infantil rebrà dos informes d´avaluació: després de Nadal 

i a final de curs. 

Els alumnes d´Educació Primària rebran tres informes d´avaluació: per Nadal, 

Setmana Santa i final de curs. 
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PECES DE ROBA: 

L'alumnat d´Educació Infantil hauran de portar obligatòriament bata, bossa 

d´esmorzar i el xandall (samarreta de la nostra escola) per fer psicomotricitat i 

en les diferents sortides que organitzi l´escola. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA:  

L´equip esportiu bàsic obligatori per a Primària és: samarreta, pantalons curts i 

xandall (samarreta de l´escola) que serà necessari per realitzar les classes 

d´Educació Física. El model del xandall el podeu trobar a l´AMPA de l´escola. 

Igualment és important portar el calçat adequat: calçat esportiu sense molt de 

taló i dur; mitjons de cotó. 

Com a mesura de seguretat, els alumnes que no portin l´equipació 

adequada no podran realitzar la classe, tot i que la podran presenciar. 

L´alumnat de Primària haurà de portar un necesser amb sabó, una tovallola 

petita i una samarreta de recanvi. 

La no assistència o la impossibilitat de no poder realitzar les classes 

d´Educació Física haurà d´ésser convenientment justificades per l´especialista. 

 

ABSÈNCIES I MALALTIES 

Heu de justificar totes les faltes d´assistència a través de l´agenda escolar o 

mitjançant una nota signada pels pares/mares o tutors/es legals; nota que 

l´alumne haurà de donar al seu tutor/a. 

Us recordem que en cas de malaltia contagiosa o parasitària (per ex. polls), 

l´alumne/a no vindrà al centre fins a la total recuperació. En aquest cas, és 

convenient que aviseu al tutor/a per a prevenir el contagi de la resta de 

l´alumnat. 

Si es preveu una malaltia llarga, us agrairíem que aviséssiu al mestre o la 

mestra. 

Per acord del Consell Escolar no es poden portar els alumnes amb febre i/o 

malalts a l'escola. 
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PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT: 

Aquest curs continuem amb el programa de reutilització i bon ús del llibre de 

text. És important que llegiu tota la documentació que us farem arribar des del 

centre i que vingueu a la reunió de classe d´inici de curs per assabentar-vos 

dels grans avantatges que té la participació al programa llibres.com_unitat 

 

REUNIONS DE CLASSE D´INICI DE CURS: 

Com cada curs escolar, us informem del dia de la reunió de pares d´inici de 

curs amb els tutors/es dels vostres fills/es. És molt important la vostra 

presència per tal que us assabenteu de la planificació i organització del 

curs. 

. Dilluns 8 d'octubre de 2018 a les 12:30 h: reunió de la classe de P3 

. Dimarts 9 d'octubre de 2018 a les 12:30h: reunió de la classe de P4. 

. Dimecres 10 d'octubre de 2018 a les 12:30h: reunió de la classe de P5. 

. Dilluns 1 d´octubre de 2018 a les 12:30h: reunió de la classe de 1r. 

. Dimarts 2 d’ octubre de 2018 a les 12:30h: reunió de la classe de 2n. 

. Dijous 11 d´octubre de 2018 a les 12:30h: reunió de la classe de 3r. 

. Dijous 4 d´octubre de 2018 a les 12:30h: reunió de la classe de 4t. 

. Dimecres 3 d' octubre de 2018 a les 12:30h: reunió de la classe de 5è. 

. Dilluns 15 d’ octubre de 2018 a les 12:30h: reunió de la classe de 6è. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 

Aquest curs, esperem tornar a oferir les activitats de manualitats i anglès per 

als alumnes de l´escola des de P-3 fins a 6è de Primària. 

També es continuaran oferint l'activitat de multiesport, al llarg del curs a través 

del Pla Català d´Esport a l´Escola. Ja us anirem informant.  

 

Gràcies per la vostra confiança. 

Gràcies per formar part de la nostra escola. 

Restem a la vostra disposició. 
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Atentament,  

L´Equip Docent  
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