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Benvolgudes famílies: 

En primer lloc, volem donar la benvinguda als nous alumnes i famílies 

que s'incorporen al nostre centre el curs vinent. Així com també volem 

acomiadar tots aquells/es mestres que ens han acompanyat al llarg del 

curs i que no continuaran a l’escola el proper any.  Gràcies pel vostre 

esforç, entrega i dedicació.  

Us desitgem molta sort! 

Volem donar les gràcies, de manera molt especial, a L'AMPA per la seva 

implicació en totes les activitats del centre,  per tots els esdeveniments 

en què ha col·laborat i aquells que ha organitzat i, en general, per totes 

les hores desinteressades dedicades a la millora del centre. Sense la 

vostre dedicació i sacrifici la nostra feina seria més feixuga i l’escola no 

lluiria com llueix!  

Tanmateix, volem agrair a totes les famílies la col·laboració mostrada 

durant tot l’any escolar que ja toca a la fi, així com la vostra implicació 

sempre tan necessària.  

A tots i totes molt bon estiu! 
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ATENCIÓ:  És molt important que tingueu a mà aquest document durant tot el curs. 

Així estalviarem paper i haver de fer més notes de recordatori. 
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1 ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT GENERAL 
 

1.1 HORARI. 
 
      L’horari pels alumnes serà el següent: 
 

• 9 a 12,30 i de 15 a 16,30 
 

 
1.2 CALENDARI ESCOLAR. 

 
1.2.1 PERÍODES LECTIUS 

• 1r trimestre: del 12 setembre al 22 de desembre de 2017. 

• 2n trimestre: del 8 de gener al 23 de març  de 2018. 

• 3r trimestre: del 3 d’abril al 22 de juny de 2018. 

 
1.2.2 JORNADA CONTINUADA 

• el 22 de desembre de 9:00 a 13:00 

 
1.2.3 JORNADA INTENSIVA 

• del 5 al 22 de juny de 9:00a 13:00 

 
1.2.4 FESTES LOCALS 

• Sant Miquel: 29 de setembre de 2017. 

• 2a Pasqua: 21 de maig de 2018.  

 

 

 

 
 

 

 

1.1.1 FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 

• Dijous 7 de desembre  de 2017 (Constitució). 

• Dilluns 12 de febrer de 2018 (Carnestoltes). 

• Dilluns 30 d’abril  de 2018 (1 de maig). 
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1.3 CONSERGERIA 

 

L'horari d'atenció és 9.15 a 12.15 i de 15.15 a 16.15.  

Us preguem que si no és per una qüestió urgent, respecteu aquest 

horari ja que el conserge ha de controlar les entrades i sortides de 

l’alumnat. 

 

1.4 ENTRADES I SORTIDES 
 
Les portes de l'escola s'obriran a les 9:00 i es tancaran immediatament 

després que  

entrin els alumnes (5 minuts aprox.). A partir d'aquest moment, 

qualsevol alumne d'Educació Infantil o de Primària ha d'entrar per la 

porta principal del C/ Menéndez Pelayo 17, acompanyat de l'adult i 

justificant el retard. 

Tal i com es va aprovar en Consell Escolar, els alumnes de Primària que 

acumulin tres  

dies de retard sense justificar, no podran assistir a la primera hora de 

classe i restaran al vestíbul de l'escola fins a les 10:00, hora d'inici de la 

segona hora de classe. 

 

1.1.2 VACANCES 

• Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 7 

de gener de 2018. 

• Setmana Santa: del 24 de març al 2 

d’abril de 2018. 

• Estiu d’estiu: a partir del 22 de juny de 2018. 
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Els cursos es distribueixen per les sortides i entrades de la següent 

manera: 

 
1.4.1 EDUCACIÓ INFANTIL 

Entrada i sortida per la porta d'Educació Infantil de C/ Menéndez 

Pelayo. Pel que fa a les recollides del matí i de la tarda, les portes 

s’obriran cinc minuts abans. 

 

1.4.2 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

o 9:00: entrada per C/ Felip Canalies. 

o 12:30: sortida per C/ Miquel Torelló. 

o 15:00: entrada per C/ Miquel Torelló. 

o 16:30: sortida per C/ Felip Canalies. 

 

Els alumnes de 1r i 2n de Primària seran recollits per la porta del pati de 

l'escola pels 

pares/mares o persona autoritzada. Els alumnes de 3r a 6è sortiran ells 

sols del recinte escolar. 
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1.5 NATACIÓ ESCOLAR 
 
L’activitat de natació es realitzarà els dilluns per 1r i els dimarts per 2n 

dins de l’horari lectiu de 9.40h a 11.40h. Els/les alumnes aniran en 

autocar fins les instal·lacions acompanyats/des pels/ les seus/seves 

tutors/es i una persona de reforç (mare o pare per grup). 

Es realitzarà un sol pagament que encara estar per determinar; en quan 

disposem 

d’aquesta informació, us la farem arribar conjuntament amb la forma de 

pagament. 

 
NOTA: Necessitem la col·laboració de pares i mares voluntaris/es 

 per acompanyar als alumnes a la piscina. 

 
 

1.6 MENJADOR I ACOLLIDA 
 
Qui vulgui fer ús d’aquests serveis, cal que s’adreci a la coordinadora del 

menjador, l’Amapola, a partir del mes de setembre. 

 

1.6.1 MENJADOR  

o Jornada partida de 12.30 a 15.00. 

o Jornada intensiva de 13:00 a 15:30.  

 

1.6.2 ACOLLIDA 

o Acollida matí: de 7.30 fins les 9.00 hores. 

o Acollida tarda: 16.30 a 18.00 hores. 

o Ús esporàdic: Per poder fer un ús esporàdic tant de l'acollida 

com del menjador, cal comprar el tiquet a l’Amapola el mateix 

dia dins del següent horari: de 9.00 a 9.20 hores al quartet de 

l’AMPA.  
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1.7 NORMES FUNCIONAMENT I MATERIAL DE CLASSE 
 
A l’apartat d’annexos trobareu les normes de funcionament dels cursos 

i el material que cal que portin a principi i durant tot el curs. 

 

1.8 PAGAMENTS 
 

 
La majoria de pagaments es faran efectiu mitjançant transferència 

bancària o bé a través del Caixer automàtic del Banc Sabadell. El 

funcionament està detallat a la circular informativa que us va donar 

l’AMPA. 

 

Les quotes aprovades pel Consell Escolar són: 

 

 

 

 

 

1.9 AUTORITZACIÓS PISCINA 1r I 2n  

Importantissim retornar els fulls d’autoritzacions a l’escola degudament 

complementats i signats. 

Material socialitzat 75,00€ 

AMPA (per família) 38,00 € 

Assegurança Escolar 14,50 € 


