
 

 

agora.xtec.cat/escferreriguardiagranollers/     telf. 936934802 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

P3: Estel Brugarola 

P4: Reyes Baches                           

P5: Gemma Felip 

Psicomotricitat: Gemma Felip 

Suports a Educació Infantil: Vanesa Luque  

Tècnica EI: Carol Pedraza    

 

1r: Inma Zamora                               4t: Mercedes Fernández / Mireia Roca 

2n: Teresa Sànchez       5è: Gisela Baz 

3r: Fani Escobar        6è: Montse Osuna 

   

Música: Judit Andújar     

Educació Física: Eduard  Pérez  

Llengua Anglesa:  Montserrat Gabarrella i Inma Rodríguez 

Ed. Especial: Pepa Picazo, Pep Vives i Jaume Villar, Sara Garcia 

 

Suports a Primària: Magda Noguera, Judit Andújar, Pep Vives i Jaume Villar 

 

EQUIP DIRECTIU                           PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:        

Directora: Sara Garcia    Conserge: Gemma Páez

Cap d’Estudis: Montserrat Gabarrella Administrativa: Raquel López 

Secretària: Vanesa Luque   Coord. menjador: Núria Monturiol

 
 

BENVINGUTS 

 I  

BENVINGUDES 

 

CURS 2018-2019 
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MATERIAL ESCOLAR: agendes, carpetes i bosses 

 
Pels nens i nenes d'Educació Primària, aquest any tornem a tenir 

agendes i carpetes personalitzades, aquesta vegada aprofitant un dels 

treballs realitzats el curs anterior en el Projecte Art i Escola sobre el Tabú, 

que van realitzar als alumnes de 1r i 2n. 

A l'agenda hi ha, de nou, totes les informacions bàsiques del curs, que 

cal que llegiu amb atenció i les tingueu presents.  

Famílies de P4 i P5: us adjuntem un llibret amb les informacions bàsiques. 

Cal que el conserveu durant tot el curs. El comentarem a les reunions de 

classe. 

 

Podeu passar a recollir les agendes i les carpetes  el dimecres, dijous i 

divendres -12, 13 i 14 de setembre- en horari de 15 a 17h.  

 

Als nens i nenes de P3, P4 i P5 se’ls donarà la bosseta que els servirà per 

portar cada dia l’esmorzar. Aquestes les repartirem a partir del dilluns 17 

de setembre, ja que encara no ens ha arribat la comanda. 

 

Per poder recollir tot aquest material, cal haver abonat la quota de 

material d’aquest curs (o almenys, la meitat). 

 

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: 
  

Tutores: divendres 12,30 a 13,30h.  

Directora: dilluns de 8,30h a 10h  

Secretària. Dilluns de 9h a 10h 

Administrativa. Dilluns i dimecres de 9 a 13h 

 

 

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES. AMPA. 

 
Sabeu que l’Associació és un grup de famílies de l'escola que, sense 

ànim de lucre, organitza activitats complementàries a l'escola i 

col·labora en el funcionament, conjuntament amb l'equip directiu. 

L’AMPA gestiona la distribució de l’equipament esportiu, les activitats 

extraescolars i col·labora amb l’organització de les  festes i altres 

projectes escolars. 

A continuació us adjuntem la informació detallada que han preparat 

per aquest inici de curs. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYgYWwvq3dAhUOdxoKHTBiBkwQjRx6BAgBEAU&url=https://scruffydogstudio.com.au/shop/artclass/&psig=AOvVaw2y5G6e_vcYNhywlQvEEXK4&ust=1536567538888999
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REUNIONS DE PARES I MARES 
Per donar-vos informacions importants del curs hem preparat reunions 

amb cada una de les classes. És molt important que hi assistiu. 

 
P3, P4 i P5 24 de setembre, dilluns 16,45h - 18h 

PRIMER I SEGON 25 de setembre, dimarts 17,15h – 18,30h 

TERCER I QUART 27 de setembre, dijous 17,15h – 18,30h 

CINQUÈ I SISÈ 26 de setembre, dimecres 17,15h – 18,30h 

Hi haurà servei de guarderia, a càrrec de l’AMPA 

 

COLÒNIES 
Ja tenim les dates reservades per les colònies d'aquest curs! 

 

De 3r a 6è 25,26 i 27 de març  Villa Engràcia. L’Espluga de Francolí 

De P3 a 2n 8 i 9 d’abril Can Brugarola. Canet de Mar 

 

Les classes de primària podran fer estalvis a partir del mes d'octubre. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA. PSICOMOTRICITAT. 
Cal portar roba esportiva i calçat adequat el dia que correspongui.  

P3: dimecres                   3r: dijous tarda 

P4: dijous i divendres                     4t: divendres matí 

P5: dijous i divendres                       5è: divendres tarda 

1r:  dilluns  tarda                                   6è: dimarts tarda 

2n:dimarts matí natació i dimecres matí  EF 

A partir de 3r curs tots els nens i nenes es dutxen en acabar la classe. 

Cal portar: tovallola, xancletes, sabó, pinta i roba de recanvi. 

Les classes de natació comencen el mes d'octubre. 

 

 

SERVEI DE MENJADOR 
Per qualsevol tema relacionat amb el menjador cal que parleu amb la 

Núria: cada dia de 8 a 10h en el menjador de l’escola o bé en el telèfon 

607 32 75 25.  

Preu: 6,50€ alumnes fixes i 7,20€ alumnes eventuals. 

 

SERVEI D’ACOLLIDA  
Mati: 8:30h a 9h Tarda: 16:30h a 17h 

Es un servei que ofereix l’escola de manera gratuïta per les famílies que 

tenen nens de primària a l’escola i no poden venir a buscar els petits 

d’infantil a les 16,30h.  

Les altres famílies que vulguin portar els nens a l’acollida han de pagar el 

servei. Aquest també s’ofereix al matí a partir de les 8h. 
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EL NOSTRE PATI: UN ESPAI EDUCATIU 
 

El pati és l’espai de l’escola pensat exclusivament per al joc i l’esbarjo 

dels infants i, alhora, és un espai educatiu. És doncs, un espai privilegiat, 

ple de recursos per a l’aprenentatge. 

De fet, el temps de pati és per als infants el temps de joc i de 

convivència més intens del dia, a més de suposar més de 525 hores dins 

l’horari escolar (30 minuts diaris), més de les que es dediquen a algunes 

matèries com educació física o llengües estrangeres. Per tant, és un 

temps que ben conduït i aprofitat ens obra un gran nombre 

d’oportunitats educatives a explorar que no podem desaprofitar. 

 

El pati és un espai ideal per a l’estimulació de la capacitat de jugar i per 

al desenvolupament dels infants. És una estona de joc lliure necessària, 

en la que es relacionen i aprenen de manera autònoma a organitzar-se, 

prendre decisions, posar en marxa la seva creativitat, superar conflictes, 

etc. 

Per això, ens proposem fer més present el nostre pati en el Projecte 

Educatiu del centre. 

Aquests primers dies els mestres hem començat a fer algunes 

dinàmiques per reflexionar sobre com millorar aquest espai. 

El curs passat, amb l’AMPA, també vam iniciar actuacions de millora 

dels espais de pati d’educació infantil i aquest curs continuarem fent 

noves intervencions. 

Us animem a tots i totes a participar-hi! 

                                       
   

 

PROJECTES DE L’ESCOLA 
 

Aquest curs emmarcarem el nostra Projecte Artístic amb una nova 

disciplina. Creiem que serà una proposta engrescadora, però de 

moment no volem desvetllar quina serà. Els nens i nenes ho descobriran 

aquests primers dies de classe. 

 

Dins l'educació en valors, a més de recordar -i seguir transmetent -els 

valors que hem anat treballant en els darrers cursos, de manera més 

significativa  aquest any ens centrarem en.......? També ho descobrireu 

molt aviat! 

      COMENCEM!!! 


