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Benvolgudes famílies, 

Us fem arribar un seguit d’informacions que són del vostre interès per a 

EQUIP DIRECTIU: 

Directora:   Lluïsa Vigas Cobos

Cap d’Estudis:  Carme Forn Giménez

Secretària:   Irene Sola Blanco

CALENDARI DEL CURS 2018-19 (veure calendari adjunt o a la web)

Inici de curs:   dimecres

Final de curs:  divendres 21

Vacances:   Nadal

Setmana Santa

 
Dies festius: 

divendres 12 d’octubre (segons calendari laboral)

dijous 1 de novembre (segons calendari laboral)

dijous 6 de desembre (segons calendari laboral)

dimecres 1 de maig (segons calendari laboral)

dilluns 10 de juny (festiu local)

HORARIS DE CLASSE 
 

ED. INFANTIL i ED. PRIMÀRIA: de 2/4 de 9 (8

JORNADA INTENSIVA –  horari de 2/4 de 9 (8:

• Divendres 21 de desembre de 2018 

• A partir de dimarts 11 de juny de 2019

REUNIONS D’AULA: 

Un cop iniciat el curs us informarem dels dies de reunió de tots els nivells.

ENTRADES 

Primer dia: 

• P3 les famílies entren amb 

• P4 i P5 les famílies acompanyen els alumnes a l’aula per la porta del pati d’Educació 

Infantil. 

• De 1r a 6è de PRI els alumnes entren per la po

Romana i van al pati on els esperen els seus mestres.

 
Departament d’Ensenyament 

Us fem arribar un seguit d’informacions que són del vostre interès per a l’inici del curs 201

Lluïsa Vigas Cobos 

Carme Forn Giménez 

Irene Sola Blanco 

(veure calendari adjunt o a la web) 

imecres 12 de setembre 2018 

divendres 21 de juny 2019 

Nadal del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos

Setmana Santa del 13 d’abril al 22 d’abril, ambdós inclosos

 
Dies festius de lliure elecció:

12 d’octubre (segons calendari laboral) 

1 de novembre (segons calendari laboral) 

6 de desembre (segons calendari laboral) 

1 de maig (segons calendari laboral) 

dilluns 10 de juny (festiu local) 

divendres 2 novembre de 2018

divendres 7 desembre de 2018

dilluns 4 de febrer

dilluns 4 de març

 

de 2/4 de 9 (8:30h) a 12h i de 15h a 2/4 de 5 (16

de 2/4 de 9 (8:30h) a 2/4 d’1 (12:30h). 

21 de desembre de 2018  

de juny de 2019 fins divendres 21 de juny ( 9 dies)   

Un cop iniciat el curs us informarem dels dies de reunió de tots els nivells.

3 les famílies entren amb els alumnes a l’aula. 

5 les famílies acompanyen els alumnes a l’aula per la porta del pati d’Educació 

De 1r a 6è de PRI els alumnes entren per la porta del pati del costat de l’Institut

Romana i van al pati on els esperen els seus mestres. 

l’inici del curs 2018/19 

de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos 

d’abril, ambdós inclosos 

Dies festius de lliure elecció: 

divendres 2 novembre de 2018 

7 desembre de 2018 

dilluns 4 de febrer de 2019 

dilluns 4 de març de 2019 

a 2/4 de 5 (16:30h). 

fins divendres 21 de juny ( 9 dies)     

Un cop iniciat el curs us informarem dels dies de reunió de tots els nivells. 

5 les famílies acompanyen els alumnes a l’aula per la porta del pati d’Educació 

rta del pati del costat de l’Institut Vil·la 



Tot el curs: 

• P3 , P4  i P5  les famílies acompanyen als alumnes a l’aula per la porta del pati. 

• Els alumnes de PRI entren sols per la porta del pati al costat de l’Institut Vil·la Romana i 

van a les seves aules. 

SORTIDES 

• P3 les famílies recullen els alumnes a l’aula per la porta del passadís. 

• P4 i P5 les famílies recullen els alumnes a l’aula per la porta del pati. 

• Cicle Inicial: 

� Al migdia: els alumnes s’entregaran per la porta del pati del costat de l’Institut Vil·la 

Romana. 

� A la tarda: les famílies recullen els alumnes a l’aula, entrant i sortint per la porta del 

pati del costat de l’Institut Vil·la Romana. 

• Cicle Mitjà i Cicle Superior: els alumnes surten per la porta principal. 

LLIBRES SOCIALITZATS I QUOTES   
Si alguna família no participa en la socialització de llibres i/o material caldrà que durant tota l’escolarització de 

l’alumne/a (cada curs) compri tots els llibres de text del seu curs, tots els llibres de consulta, les fotocòpies i el 

material fungible i didàctic (caldrà demanar el llistat a l’escola). 

Per facilitar la gestió, en el terminal TPV hi trobareu cinc conceptes amb els imports següents:  

• Llibres i material: 120€  

• Soci AFA (associació de famílies de l’escola Giroi)- permet participar del projecte de  llibres 

i material socialitzat: 30€   

• Activitats culturals de l’Ajuntament: 9€ 

• Sortides pedagògiques escolars: 35€ 

• Colònies: aprox. 100€ (EI i Primària) – 150€ (6è) 

No aportar el que correspon per part de cada família,  fa que l’escola  se’n ressenti.  

No estar al corrent pot comportar perdre el dret de participació en determinades activitats.  

En les quotes ja està inclòs el 2% de comissió de despeses del TPV 

Per si us cal, us recordem que la contrasenya del TPV – si no l’heu canviat- era zx1234 

COLÒNIES:  

Us informem que les dates de pagament de colònies variaran de com ho fem ara.  

El fet que a Primària 5 nivells facin les colònies a la tardor obliga a fer bestretes en el tercer 

trimestre. I s’han d’equilibrar els pagaments.  

Agraïm a l’AFA el fet que, enguany, ens ha avançat uns diners, dels que no disposàvem, per fer 

efectiva la reserva de la casa de Colònies de Primària a l’octubre.  

Us mantindrem informats d’aquestes novetats. 

LLIURAMENT DELS LLIBRES I MATERIAL 

Els llibres i el material escolar estaran preparats a les aules per a l’inici de les classes.  

En cas que al finalitzar el mes de setembre no s’hagin fets els pagaments acordats s’informarà 

del material necessari a aportar per la família. 



BATA 

Tots els alumnes de l’escola cal que portin una bata al centre per a les activitats de plàstica.  

No hi ha cap model de bata establert (preferiblement amb botons als davant). 

BOSSES I MOTXILLES 

Els alumnes de menjador hauran de portar una bosseta de roba amb el pitet o tovalló (segons el 

curs). 

L’esmorzar us recomanem que el poseu dins una carmanyola o dins d’una bosseta de roba. 

Per als alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial, si voleu posar la bosseta de menjador i/o 

l’esmorzar dins d’una motxilla més gran (per afavorir l’autonomia dels infants) us recomanen les 

motxilles de roba, tipus esportives. 

SERVEI DE MENJADOR 

L’empresa de monitoratge i menjador és 7iTRIA, la mateixa del curs passat. 

La Coordinadora del servei és la Sra. Gemma Omella.  

L’horari de despatx és de dilluns a divendres de 2/4 de 9 a les 9 h. 

El telèfon del Menjador és el 658.908.814  
(si deixeu el missatge al contestador o via Whatsapp, es tindrà en compte la informació que 
doneu). 

- Els alumnes de P3 i P4 porten cada dia un pitet dins d’una bossa de roba, el canvi és diari. 
- Els alumnes de P5 i Primària porten dos tovallons de roba dins d’una bossa de roba, el canvi 

és setmanal. 

Els preus i sistema de pagament que s’aplicaran en aquest curs 18/19 seran: 

• Assistència fixa - 6,38€/dia.(tres o més dies, alterns o seguits, sempre els mateixos per setmana):  

A les famílies dels nens i nenes fixos se’ls passa un rebut domiciliat a començament de mes, excepte al setembre. 

Els alumnes fixos que avisin anticipadament la no assistència (abans de les 9h) se’ls retornarà la quantitat de 3€ 

(en concepte d’absentisme) corresponent al dinar del dia. 

Totes les famílies que vulgueu utilitzar aquest servei fix, el proper curs, si sou nous, teniu a la vostra disposició la 

gestió telemàtica a través de la web www.7itria.cat .  

Podeu emplenar la inscripció a la seva web i entregar una còpia impresa i signada a la coordinadora del servei.  

• Assistència eventual: 7 €/dia. Cal avisar a la coordinadora el dia que s’utilitzi aquest servei. 

Els eventuals, que no vulguin domiciliar, han d’abonar la quota del menjador pel banc mitjançant transferència o a 

través de la web www.7itria.cat.  

SERVEI D’ACOLLIMENT MATINAL (SAM) 

L’AFA organitza el SAM (servei d’acolliment matinal), abans de començar l’escola. 

L’horari és de 2/4 de 8 (7:30h) a 2/4 de 9 (8:30h) del matí.  

L’horari és flexible, els nens /es poden incorporar  a l’hora que us vagi bé fins a 2/4 de 9. 

No necessàriament ha de ser un servei fix.  

Si algun dia esporàdic, us convé deixar el vostre fill/a al SAM, ho podeu fer. 

 



Els preus d’aquest servei són de: 

• SAM 1 hora 46’20 €/mes 

• SAM ½ hora 24’15 €/mes 

• SAM esporàdic 3,80 € 

Aquelles famílies que estigueu interessades en aquest servei pel curs vinent, si sou nous, cal que truqueu al 

telèfon del menjador (658.908.814) a partir de dijous 6 de setembre (si deixeu el missatge al contestador, es tindrà 

en compte la informació que doneu). 

SERVEI D’ACOLLIMENT TARDA (SAT) 

Per a aquells alumnes que no participin en activitats extraescolars i s’hagin de quedar una estona 

més a l’escola, disposem del servei d’acollida de tarda.  

Aquest servei és de 2/4 de 5 (16:30h) a 2/4 de 6 (17:30h) i si hi hagués prou demanda fins a les 

18h, amb sortides cada mitja hora : a les 17h, a 2/4 de 6 (17:30h)  i a les 18h).  

S’inicia el 12 de setembre. 

No necessàriament ha de ser un servei fix. 

Si algun dia esporàdic, us convé deixar el vostre fill/a al SAT, ho podeu fer. 

Els preus d’aquest servei són de: 

• SAT 1 hora 46’20 €/mes 

• SAM ½ hora 24’15 €/mes 

• SAT esporàdic 3,80 € 

Aquelles famílies que estigueu interessades en aquest servei pel curs vinent cal que truqueu al telèfon del 

menjador (658.908.814) a partir de dijous 6 de setembre (si deixeu el missatge al contestador o via Whatsapp, es 

tindrà en compte la informació que doneu). 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Teniu penjada al Web de l’escola i al suro de l’escola la graella prevista de les activitats 

extraescolars que s’oferten des de l’AFA pel curs 18/19 i que s’iniciaran, si s’arriba al cupo mínim 

d’alumnes inscrits en les diferents possibilitats, dilluns 1 d’octubre.  

Els grups s’aniran completant fins al seu màxim, per ordre d’inscripció.  

En cas que vulgueu que el vostre fill o filla quedi inscrit, seguiu les indicacions: 

• INSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES  

a partir de la primera setmana de juliol mitjançant el formulari que trobareu a l’apartat d’extraescolars de la 

pàgina web de l’Escola:  

http://agora.xtec.cat/escola-giroi/lescola/serveis/activitats-extraescolars/ 

• INSCRIPCIONS PRESENCIALS 

durant la primera setmana de juliol (2 al 6) i a partir de setembre omplint la butlleta que trobareu a secretaria i 

lliurant-la a la bústia de l’AFA 

 

 

Moltes gràcies per haver dedicat una estona del vostre temps a conèixer millor les indicacions de 

funcionament de l’escola del vostre fill o filla pel proper curs!  

Dit això, desitgem que gaudiu d’un bon estiu. Fins setembre! 



 


