
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Josep Maria Madorell 
 

                              
 

Ulls brillants, cors palpitants, peu inquiet i  un somriure de gairell... 
seré jo el primer?  

Emotius retrobaments dels amics enyorats, fortes i escanyades 
abraçades,  aventures de sol i platja, olor de llib res nous, mil i un 
records d’experiències viscudes amb passió... la mà gia del primer 
dia al Madorell.  

Així doncs, un estiu més ha arribat i ha marxat, el  món gira no es pot 
aturar... I ara toca treballar, aprendre, créixer i , sobretot, gaudir que 
per això som aquí! Benvinguts, somiadors, aventurer es, 
exploradores, científics, poetes... Benvinguts tots  ells i elles però 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

Benvolgudes famílies: 

 

 

 

 

 

 

Agrair-vos per avançat el vostre esforç, compromís i suport en aquesta complicada 

tasca que és l’Educació. I convidar-vos a participar en totes les activitats de la nostra 

escola. 

També, ens plau donar la benvinguda als/les alumnes i mestres nouvinguts enguany 

al nostre centre. I celebrar el “retorn” de tots els que ja hi eren i que tornen un cop 

més.  

Per últim, us volem avançar  que  el tema central d’escola és:     Construïm 

“La originalitat consisteix en tornar als orígens; així doncs, 

original és allò que torna a la simplicitat de les primeres solucions” 

- Antoni Gaudí i Cornet - 

(1852-1926) 
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1. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT GENERAL 
 

1.1 QUADRE PEDAGÒGIC 
  

EQUIP DE MESTRES 

EQU             IP Educació Infantil DE MESTRES 

Maria Bastidas/Marta Pascó P3 

Núria Pérez P4 

Mar Cuñé/Verónica Rodríguez P5 

Xavi Obiols/Montse Mouriño Reforç 

EQU             IP Educació Primària MESTRES 

Carolina Herance/Elena Ruíz 1r A 

Ana Samos/Ilusión Carreras 1r B 

Antònia Font 2n A 

Teresa Sabaté 2n B 

Mar Sáez 3r A 

Sara López 3r B 

Rosa Llusà   4t A 

Sunsi Batllori 4t B 

Santi Murillo 5èA 

Olga Baqués 5èB 

Ester Piñol 6èA 

Imma Roures 6èB 
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1.2 HORARI. 
 
      L’horari pels alumnes serà el següent: 
 

• 9 a 12,30 i de 15 a 16,30 
 

 
 

EQUIP Especialistes 

Anna Buendía/Laura Prats Anglès 

Emilia  Alcaraz/Empar Ronchera Educació Especial 

Diego Fernández Educació Física 

Irene Martín Música 

Roser Sánchez Educadora Educació Especial  

Ester Vela Religió 

EQUIP DIRECTIU 

Montse Mouriño  Directora 

Xavi Obiols  Cap d’estudis 

Diego Fernández Secretari 
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1.3   CALENDARI ESCOLAR. 

 
1.3.1 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. 

 
1.3.1 JORNADA CONTINUADA 

• el 22 de desembre de 9:00 a 13:00. 

 
1.3.2 JORNADA INTENSIVA 

• del 5 al 22 de juny de 9:00a 13:00. 

 
1.3.3 FESTES LOCALS 

• Sant Miquel: 29 de setembre de 2017. 

• 2a Pasqua: 21 de maig de 2018.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.5 FESTES LLIURE DISPOSICIÓ 

• Constitució: dijous 7 de desembre 2017. 

• Carnestoltes: dilluns 12 de febrer de 2018. 

• 2a Pasqua: dilluns 30 d’abril de 2018. 

 

1.3.6 VACANCES 

• Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018. 

• Setmana Santa: del 24de  març fins al 2 d’abril de 2017. 

• Estiu d’estiu: a partir del 22 de juny de 2017. 
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1.4 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. 

 

1.5 PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA 
 

L’assistència a classe és UN DRET I UN DEURE DE L’ALUMNE.  En aquest sentit us 

recordem el següent: 

• Si per causa justificada, un alumne ha d’arribar després de l’hora d’entrada: 

En el cas que vingui acompanyat per un adult, aquest haurà de justificar a 

consergeria el motiu del retard. Tanmateix, en el cas que NO vingui acompanyat per 

un adult, haurà de presentar una nota signada pel pare/mare justificativa d’aquest 

retard al/la seu/va tutor/a. En definitiva, recordeu que els retards SEMPRE s’han de 

justificar. 

• Està prohibida l’entrada a l’edifici escolar als pares, tant a les hores 

d’entrada i sortida com a les hores de classe o pati. Cas que, per motiu especial, 

haguessin d’entrar, és imprescindible que passin abans per consergeria. 

• Els nens/nenes d’Infantil i de 1r i 2n s’entregaran en mà dels pares/mares o     

persona autoritzada. En cas que un dia se l’hagi d’endur alguna altra persona, s’ha 

de comunicar al tutor/a SEMPRE PER ESCRIT (o telefònicament en cas 

d’emergència).  

 

Us recordem que l’alumne/a de Primària que acumuli tres dies de retard sense causa 

justificada, no podrà assistir a la primera sessió de classe i restarà al vestíbul de 

l’escola fins a les 10:00h, hora d’inici de la segona sessió. 

Heu de recordar la necessitat de ser puntuals, tant a l’entrada a l’escola com a la 

sortida. Entenem que tothom es pot trobar amb un problema algun dia, però no pot 

ser arribar o recollir els nens tard per norma. Això provoca, d’una banda, l’angoixa 

dels/les nens/es i l’interrupció de la classe. D’altra banda, entendre que tant els/les 

mestres com el conserge tenen altres obligacions un cop acabat el seu horari 

laboral.  
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1.6 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. 

Els cursos es distribueixen per les sortides i entrades de la següent manera: 

 
1.6.1 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. 

 

1.6.2 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

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

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

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

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

 

 

Els alumnes de 1r i 2n de Primària seran recollits dins del recinte escolar (pati escola) 

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

l’escola, per tant, es prega a les famílies els esperin al carrer. 
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1.5 NATACIÓ ESCOLAR   
 
L’activitat de natació es realitzarà els dilluns per 1r i els dimarts per 2n de 10h a 12h i 

començarà el 2 d’octubre per 1r i el 3 d’octubre per 2n i acabaran el 28 i el 29 de 

maig. Aquesta última setmana serà de portes obertes. Els/les alumnes aniran en 

autocar fins les instal·lacions acompanyats/des per les seves tutores i una persona 

de reforç, un pare/mare de l’escola. Cal que els/les nens/es vinguin adequadament 

equipats d’acord amb les instruccions donades per les mestres tutores. Us 

recordem que per poder assistir a aquesta activitat cal pagar la quota anual de 18€, 

abans del 30 de setembre, al següent número de compte: 

 

 

 

IMPORTANT: el pagament es podrà fer via transferència o bé pel caixer automàtic. Procediment: Seleccioni 

l’opció “Pagaments a Tercers” i marqui codi 004843 i l’opció a ”Altres Imports”. Recordeu que cal posar el nom 

i el curs de l’alumne i entregar el rebut a la tutor/a.  

 
 

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

 per acompanyar als alumnes a la piscina. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚM. COMPTE BANCARI 

ES04 0081 0023 30 0001742478 18€ 
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1.6  SERVEIS  
 
Qui vulgui fer ús dels següents serveis, cal que s’adreci a la coordinadora del 

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

 

1.6.1 MENJADOR  

• Jornada partida de 12.30 a 15.00.                                         

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

 

1.6.2 ACOLLIDA 

• Acollida matí: de 7.30 fins les 9.00 hores. 

• Acollida tarda: 16.30 a 18.00 hores. 

• 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 9.05 a 9.20 hores al quartet de l’AMPA.  

                                                                                                     

1.7 CANVIS DE DOMICILI I/O TELÈFON 

 

Les famílies que hagin canviat de domicili i/o de número de telèfon, o que ho facin 

durant el curs, ens ho han de fer saber per tal d’actualitzar l’arxiu de dades. És molt 

important que es pugui localitzar algú de la família en cas de necessitat.   

 

1.8 NORMES D’ÚS DE L’APARCAMENT DE BICICLETES I PATINETS 

1.8.1  HORARI: 

L’entrada és a les 9:00h i la sortida és a les 16:30h. Fora d’aquest horari les 

bicicletes i patinets no poden entrar o sortir de l’aparcament. 

 

1.8.2 ACCÉS I SORTIDES:  

L’accés i sortida és pel C/Felip Canalies. Els nenes i nenes amb bicicleta o 

patinet s’han d’esperar a que tothom hagi entrat o sortit de l’escola, i es farà 

sempre a peu. 
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1.8.3 CIRCULACIÓ:  

Esta prohibit circular en bicicleta o patinet per l’escola. Per entrar o sortir de 

l’aparcament sempre s’ha d’anar a peu. 

 

1.8.4 RESPONSABILITAT:  

L’escola i l’AMPA no es fan responsables dels desperfectes i pèrdues que es 

produeixin a les bicicletes o patinets. 

 

1.8.5 ÚS DEL CASC: 

L’ús del casc és obligatori si es circula per una via urbana. Els nens i nenes 

que en facin ús el poden deixar lligat a la bicicleta dins de l’aparcament o 

portar-lo a l’aula dins la motxilla. 

 

1.9  REUNIONS DE CLASSE: 

Les dates per les convocatòries a les primeres reunions de curs són les següents: 

CURS HORARIS ESPAIS 

P3 Dilluns 9 d’octubre de 2017 a les 17:00h Classe 

P4 Dimarts 10 d’octubre de 2017 a les 17:00h Classe 

P5 Dilluns 11 d’octubre de 2017 a les 17:00h Classe 

1r  A/B Dilluns 2 d’octubre de 2017 a les 17:00h Biblioteca 

2n  A/B Dijous 5 d’octubre de 2017 a les 17:00h Biblioteca 

3r  A/B Dijous 28 de setembre de 2017 a les 17:00h Biblioteca 

4t  A/B Dimecres 4 d’octubre de 2017 a les 17:00h Biblioteca 

5è  A/B Dimarts 24 d’octubre de 2017 a les 17:00h Biblioteca 

6è  A/B Dimarts 17 d’octubre de 2017 a les 17:00h Biblioteca 
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10. NORMATIVA REGALS 

D’acord amb la normativa del centre i en concordança amb la filosofia de l’escola, us 

recordem que no es poden fer regals als/les mestres. 

 Aquesta norma no respon a cap actitud d’ingratitud per part del col·lectiu de 

mestres, ben al contrari, agraïm la bona intenció que el fet de regalar significa, però 

estem convençuts de que el millor regal que podem rebre és la vostra confiança i la 

valoració de la nostra tasca educativa.  

Per acabar, esperem la vostra col·laboració i desitgem que els vostres fills/es tinguin 

un bon començament de curs. 

 

L’equip de Mestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: aquesta circular l’haureu de tenir a mà durant tot el curs, doncs us serà útil per recordar     

informacions que són del vostre interès. 

 


