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INFORMACIÓ GENERAL PER A LES FAMÍLIES 

 

Benvolgudes famílies! 

Un any més, l’escola obre les seves portes per iniciar un curs escolar, el 2016-2017.  

Després de molts dies de vacances ens tornem a retrobar. Comencem un nou curs ple 
de reptes en què tots aprendrem moltes coses,  creixerem, viurem i conviurem 
junts.  L’objectiu com  equip  és treballar dins d’un bon clima perquè tots els alumnes 
aprenguin, respectant els seus estils d’aprenentatge i diversificant les activitats, per tal 
de millorar els  resultats acadèmics. 

 Enguany  treballarem plegats amb la nova direcció  i l’equip docent de la Mar Nova, 

per la integració d’aquesta escola al nostre centre el curs 2017-18. Els equips educatius 

treballaran per impulsar les fortaleses dels centres i les activitats d’èxit per fer un 

projecte en comú de les dues escoles, que serà ric i innovador. 

El setembre del 2017 l’escola complirà 40 anys i per tant estarem de celebració, que 

s’iniciarà amb actes de preparació aquest curs 2016-17. 

A les reunions d’inici de curs us parlarem de les novetats i us demanarem la vostra 
col·laboració perquè participeu com a voluntaris en activitats de l’escola. Esperem que 
us animeu, serà molt enriquidor.  

Us donem la benvinguda i us desitgem un molt bon curs! 

Equip Educatiu 

 
 

                              ENTREVISTES AMB TUTORS I EQUIP DIRECTIU 

Horari  de l’equip directiu 
Per tractar aspectes administratius, econòmics i generals d’escola us podeu dirigir a 
l’equip directiu en l’horari següent: 
Directora: Dilluns de 9-9,50h 
Cap d’estudis: Divendres de 9-10,30h 
Secretària: Dimecres de 9-10,30h /dimarts i dijous de 9-9’30h 
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Horari d’entrevistes amb els tutors 
Cada tutor/a us convocarà, com a mínim, una vegada al llarg del curs i/o cada vegada 
que  ho consideri necessari pel bon seguiment del procés d’ensenyament-
aprenentatge del vostre fill/a. I una segona vegada, amb l’entrega de notes de final de 
curs, en el cas dels alumnes de 6è. Al marge d’aquestes entrevistes, podeu demanar 
hora quan ho considereu adient. 
Recomanem que a les entrevistes hi assisteixin, sempre que sigui possible, el pare i la 
mare. 
 

Horari d’entrevistes a Educació Infantil i Primària 
P-3, P-4 i P-5 -dilluns 12,30-13,30h 
1rA- divendres 9-9,50h 
1rB- dimecres 15,45h-16,30h 
2n- dijous 12,30h 
3rA- dimecres 9-9,50h 
3rB-dimarts 15,45-16,30h 
4t- dijous 15,45-16,30h 
4tB- dimarts 15,45-16,30h 
5è- dimecres 15,45-16,30h 
6èA- divendres 9-9,50h 
6èB-dimarts 9-9,45h 
 
Us preguem que feu l’esforç d’adaptar-vos a aquest horari. L'escola us pot facilitar un 
justificant de l'entrevista. 
Recordeu que les hores d’entrades i sortides no són el millor moment per a parlar amb 
els mestres ja que han d’atendre als alumnes. 
 

Reunions general d'inici  de curs. 
Durant el mes de setembre  els diferents cursos tenen programada una reunió general 
de pares per a tractar aspectes  generals de tot el curs. H i haurà dues parts, la primera 
serà de tot el cicle, els mestres  i l’equip directiu, la segona part serà de cada nivell 
amb els seus  tutors/es. 
Els pares i mares de P3 assistireu només a la primera part de la reunió on es donarà 
informació general de l’escola. Durant el mes de desembre us convocarem a una 
reunió amb les tutores dels vostres fills/es. 
 
Horaris de reunions generals 
 

Ed. Infantil 
Cicle dels petits (P3, P4 i P5) 
 

Dilluns dia 19 de setembre a les 16,45h 

Primària 
Cicle dels mitjans(1r,2n i 3r) 
Cicle dels grans (4rt,5è i 6è) 

 
Dilluns 26 de setembre a les 16,45h 
Dimecres 28 de setembre a les 16,45h 
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Us preguem que sigueu puntuals i us recordem que a aquestes reunions no hi poden 
assistir ni els alumnes ni els seus germans petits. Com sempre hi haurà servei de 
guarderia per 1€. 
 
 

 
 

ASPECTES DE CAIRE PEDAGÒGIC 

 

Equip directiu, tutors i especialistes 
 
 

Directora: Elena López 

Cap d’Estudis: Adela Martínez 

Secretària: Puri García 

P3A Raquel Rampérez 

P3B Maria Fernández/Sandra  

P4 Maria Sabaté/ Tamara Cruz 

P5A Mireia Fabra/Dolors Climente 

P-5B Lorena Delgado/Tamara Cruz 

1rA Elisa Porcell 

1rB Carme Masip 

2n Marta García/Esther García 

3rA Francesc Rossell 

3rB Rafa Ros 

4rtA Sílvia Centelles 

4rtB Puri García 

5è Inma Jurado 

6èA Marta Capella 
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6èB Olga Banús 

Ed. Especial: Mònica Márquez 

Esp. Música: Eila Rodrigo 

Esp. Ed.  Física: Javier Herreros 

Esp. Anglès : Laia Roig/ Xavier Rodríguez/Olga Banús 

Reforç i/o desdoblaments Montse Messeguer, Elena López, Adela Martínez 

Mestre de Religió: Xavier Martín 

TEI Mari Sánchez 

Vetlladora Nona Vicens 

EAP Pita Henrich 

 

Horari d’Educació Física 

 

1rA 
1rB 
2 
3rA 
3rB 
4tA 
4tB 
5è 
6èA 
6èB 

dimarts de 9,50-10,40h i divendres de 9-9,50h 
dimarts 11,40-12,30h i  divendres de 9,50-10,40h 
dijous de 9-9,50h i piscina dimecres matí 
dimecres de 9-9,50h i dijous 15-15,45h 
dimecres 11,40-12,30h i dijous de 15,45-16,30h 
dilluns de 11,40-12,30h i dimecres de 9,50-10,40h 
dimarts de 9-9,50h i dijous de 9-9,50h 
dimecres de 15-16,30h 
divendres 11,10-12,30h 
dijous de 11,10-12,30h 

 
Per a aquestes classes cal portar xandall i sabatilles esportives.  
Els alumnes de 1r i 2n poden portar una samarreta de recanvi i mitjons antilliscants. 
Els alumnes de 3r i 4t portaran una bossa/necesser amb samarreta de recanvi i mitjons 
antilliscants . 
Els alumnes de 5è i 6è han de portar una bossa amb roba de recanvi (tovallola i muda), 
xancletes i mitjons antilliscants tenint en compte que s’han de dutxar o canviar de roba 
en acabar la sessió d’Educació física. 
Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i cognom en un lloc visible, perquè 
facilita molt el retorn de la roba perduda. 
 
Us preguem la vostra col·laboració per tal que els alumnes portin tot el necessari per 
participar en aquesta classe. 
En el cas que un alumne no pugui fer Educació Física cal que porti una nota a l’agenda. 
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Psicomotricitat 

 
Els dies que es farà la psicomotricitat : 
- P3A: dimecres de 11 a 12,30h 
- P3B: dijous de 15 a 16’30h 
- P4: divendres de 15 a 16,30h 
- P5 A: dilluns de 15 a 16,30h 
- P-5 B: dimarts de 15 a 16,30h 
 
Per fer la classe de psicomotricitat han de portar: xandall, sabatilles amb velcro i 
mitjons antilliscants 
 
 
 
 
SEP 
 
El dia 3 d’octubre comença el SEP dilluns i dimecres de 12,30 a 13,30h. Els tutors 
avisaran les famílies dels nens que hi assistiran. 

 

Informes 
 
Al final de cada trimestre a Primària i dos cops al curs a Ed. Infantil, es lliurarà un 
informe sobre l’evolució del vostre fill/a i el grau d’assoliment dels objectius proposats. 

 

Festes populars 

 
Enguany celebrarem les següents festes obertes a les famílies:  Nadal, tallers de Sant 
Jordi i final de curs. A  mitjans del 2n trimestre, coincidint amb la preinscripció, es farà 
una festa de tota la Comunitat educativa. Festes internes d’escola: Castanyada, 
Carnaval i Sant Jordi. 

 

Sortides i colònies 

 
A la reunió general, cada tutor/a us informarà de les sortides que farà cada curs. 
Aquestes sortides tenen un caire pedagògic per la qual cosa és recomanable que hi 
assisteixin tots els alumnes. 
Pel que fa a les colònies escolars, els alumnes hi podran anar al final de cada cicle: P5, 
2n, 4rt i 6è. 
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CURS DATA LLOC 

 1r TRIMESTRE  

P-3 7 de novembre 16 Granja Can Moncau 

P-4 24 octubre 16 Aquarium 

P-5 Novembre 16 (a concretar) Zoo 

1r i 2n 10 octubre 16 Can Julià 

1r I 2n 14 desembre 16 Teatre Amistat 

3r i 4t 23 setembre 16 Molí Paperer Capellades 

3r i 4t 22 novembre 16 T Amistat L’Endrapasomnis 

5è i 6è 2 desembre16 Bigues i Riells 

5è i 6è 16 desembre 16 Skating Fira de Santa Llúcia 

 2n TRIMESTRE  

Tota l’escola   

P-3 Març 17(a concretar) Fundació Miró 

P-4 Març 17(a concretar) Parc Güell 

1r i 2n 17 gener 17 Festa Tres Tombs 

3r  i 4t 17 febrer Delta del Llobregat 

5è 7 abril 17 Museu Història Catalunya 

6è 7 abril 16 Parlament de Catalunya 

 3r TRIMESTRE  

P-3, P-4, P-5 Maig (a concretar) Roure’s park 

P-5 18-19 de maig Colònies Les Tallades 

1r 12 maig 17 Port Arenys 

2n, 4t 17,18,19 maig 17 Colònies Les Tallades 

3r 26 maig 17 Masia Can Déu Sabadell 

5è juny (a concretar) Canal Olímpic  

6è 16-19 de maig Platja Fenals 

 
 

Horari general 
L'horari d'aquest curs per a Infantil i Primària  és el següent: 
Matí de 9 a 12'30 hores 
Tarda de 15 a 16'30 hores. 
 

Entrades i sortides 

 
La porta del centre s’obrirà al matí a les 9h i es tancarà a les 9’10h, al migdia  a les 
12'25 i es tancarà a les 12'40 i per la tarda s'obrirà a les 15h  i es tancarà a les 15’10h, i 
per finalitzar a les 16’20h s’obrirà i es tancarà a les  16'40 hores. Els alumnes d’infantil 
entraran acompanyats fins al pati d’Ed.Infantil i els alumnes de primària entraran sols i 
es col.locaran en files al porxo. 
Els alumnes de primària (de 1r. a 6è) faran les entrades a l’escola a les 9h, sols, sense 
l’acompanyament dels pares i es col.locaran en files al porxo. 
Per a les recollides (12’30h i 16’30h)  les famílies d’Infantil podran recollir els seus 
fills a les classes de P-3 i P-4 i al pati d’Infantil els nens de P-5. Els alumnes de 1r i 2n 
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sortiran per la rampa i les famílies esperaran al porxo. La resta de pares s’hauran 
d’esperar també al porxo. 
Els alumnes que no puguin assistir a classe o arribin tard,  hauran de portar un 
justificant on s’especifiqui la causa de l’absència o el retard, apuntat en l’agenda. No 
servirà que truquin únicament per telèfon. 
L’absència prolongada no justificada i sense motiu serà informada a Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Premià de Mar. 
 
Els dies de pluja molt forta, els alumnes podran entrar directament a les classes i a 
l’hora de recollir-los les famílies podran anar a les classes si són alumnes d’infantil i al 
porxo si són alumnes de primària. 
Quan un alumne hagi de sortir de l’escola dins de l’horari escolar serà imprescindible 
que el vinguin a buscar a l’escola. En cap cas deixarem sortir un alumne sol del centre 
sense que vingui un adult a buscar-lo. 
Preguem puntualitat tant pel que fa a l’hora d’entrada com de sortida. 

 

Servei d’acollida 
 
Matí de 8 a 9 hores 
Tarda de 16'30 a 17’30h ( si hi ha un nombre suficient d’alumnes) 

 

Calendari escolar 

 
Començament de curs: dia 12 de setembre del 2016 
Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos) del 2017 
Vacances de Setmana Santa: del  8 al 17 d’abril (ambdós inclosos)del 2017 
Acabament de curs: dia 21 de juny del 2017 
 

Dies  de lliure disposició: 
31 d’octubre de 2016 
9 de desembre de 2016 
17 de març de 2017 
2 de maig de 2017 
Festes locals: 

 
A determinar per l’Ajuntament 
 
Jornada intensiva de 9 a 13h 
 
El 22 de desembre i del 5 al 21 de juny de 2017 
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Prevenció de malalties 

 
Us recordem que els alumnes no poden venir al centre quan tinguin: febre, vòmits, 
diarrea, conjuntivitis, polls o qualsevol malaltia de caire infecciós (conjuntivitis...) 
 
Si des del centre s’ha d’administrar a un alumne un medicament, cal que 
especifiqueu el nom de l’alumne, la dosi i l’hora d’administració, porteu la recepta 
del metge i l’autorització signada. Adjuntem en aquest full informatiu l’autorització 
del paracetamol. 

 

 

 

Menjador escolar 

 
El servei de menjador escolar, Gescoleg, s’inicia el primer dia de classe. 
El preu del menú dels alumnes fixes de 4 o 5 dies és de  5.95 euros/dia i els eventuals 
6,80 euros/dia. En aquest preu s’inclou el menú i la vigilància de les monitores. 
El servei de menjador disposa d'un telèfon propi on cal trucar per a qualsevol tema 
relacionat amb aquest servei. El número és: 935151311 
Persona responsable: Alba 

 

 

Autorització per les sortides curs 16/17 

 
Com ja sabeu cada vegada que fem una sortida fora del centre però dins del municipi, 
cal una única autorització signada donant la conformitat. Aquesta autorització la 
trobareu al final d’aquest document i cal lliurar-la al tutor/a del curs 

 
 

Canals de comunicació 

 
La direcció del centre està a la vostra disposició per rebre qualsevol tipus d’aportació, 
consulta o suggeriment, amb voluntat de poder solucionar o canalitzar 
convenientment totes les qüestions que es puguin presentar tant a nivell d’escola com 
de menjador. 
Per això, necessitem  que feu servir sempre els canals adequats, ja que considerem 
bàsic que la informació ens arribi sempre de primera mà i de la persona afectada. 
Mireu l’horari d’atenció. 
Un dels objectius que tenim és aconseguir una convivència pacífica i agradable on tots 
els membres de la comunitat educativa s’hi trobin a gust. 
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Roba Educació infantil i Primària 
 
Recordeu: 
Tota la roba que es porta a l’escola ha d’anar marcada amb el nom en un lloc visible i 
les jaquetes (tant primes com gruixudes) han de portar una cinta d’uns 10 cms per 
penjar-les. 
Quan trobeu a faltar una peça de roba, no trigueu en venir-la a buscar a objectes 
perduts de Consergeria de l’escola. Cada primera setmana del mes s’exposaran els 
objectes perduts al porxo del pati. 
 
Recordeu que els alumnes han de venir amb roba adequada per venir a escola. 
 

 

 

Telèfons mòbils i aparells de música individuals 
 
No es pot fer ús dels telèfons mòbils i aparells individuals de música en horari lectiu 
inclòs l'horari de menjador i en les excursions. Els alumnes que portin aquest aparells 
els hauran de tenir dins la motxilla TANCATS o bé deixar-los al seu tutor/a que ho 
guardarà fins al moment de la sortida. 

 

On trobar més informació? 

 
Podeu consultar la web de l’escola. 
Qualsevol dubte, pregunta i/o qüestió que ens vulgueu consultar ho podeu fer pels 
canals habilitats. Agenda del vostre fill, telèfon, E-Mail o demanant hora de visita al 
professor tutor i/o a l’Equip Directiu. 
 
Pàgina web: http://agora.xtec.cat/escola-montserrat-premia 
E-mail escola a80233335@xtec.cat 
Telèfon escola 937521520 
 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
 
 

http://agora.xtec.cat/escola-montserrat-premia
mailto:a80233335@xtec.cat
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L’equip de mestres 
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AUTORITZACIÓ SORTIDES CURS 2016-2017 
 

 

En/Na……………………………………………………………………………………………  
 
amb DNI nº…………………………pare/mare/tutor de……………………………………..  
 
del curs………. AUTORITZO que el meu fill/a assisteixi a totes les sortides  
 
programades al llarg de tot el curs escolar 2016-2017. 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURA MARE/PARE O TUTOR/A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PREMIÀ DE MAR …………setembre del 2016 
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AUTORITZACIÓ PARACETAMOL 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Moltes vegades ens hem trobat que els nens tenen febre i que els heu 
de venir a buscar. Som conscients que de vegades no és tan senzill 
arribar molt ràpidament, però la febre no té espera. És per això que 
necessitem la vostra autorització perquè en cas de necessitat donar al 
vostre fill/a un antitèrmic (paracetamol) fins el moment de la vostra 
arribada. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
En/Na..........................................amb DNI......................................... 
com a pare/mare/tutor/a de l’alumne........................................……… 
de....…..curs.  
Autoritzo a l’escola a administrar la dosis de..............mg. de 
paracetamol  en cas de febre alta i a l’espera de que vingui la família 
a recollir el seu fill/a. 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
Premià de Mar … de setembre de 2016 
 
  


