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Benvolgudes famílies: 
 

Aquesta circular informativa del curs 2017 - 2018 conté un seguit de informacions  
molt importants i recull aspectes d'organització i funcionament general que cal que 
llegiu amb atenció i convé que recordeu i tingueu ben present al llarg de tot el 
curs. Si tots plegats assumim i duem a terme les seves indicacions ben segur que 
aconseguirem un millor funcionament d'escola. 

 

EQUIP DOCENT I PERSONAL DE L'ESCOLA 

ED. INFANTIL 

M.Pilar Valls T. E.I M.José Fuertes 

pendent d'assignar 
Anna Sabata     

 
 

PRIMÀRIA  
PrimerCicle 

Eduard  Cots  

Irene Chavez 
Teresa Puso 

 

Segon Cicle 

Anna Fernández 

pendent d’assignar 
Màrian López 

 
ESPECIALITATS                   SERVEIS/ADMINISTRACIÓ 

Anglès: Eduard Cots/ Màrian López/  Conserge: Jordi García 
Música: Tina Mallol               AMPA: Lourdes Ragón 

Ed. Especial: Eva Escobar    Administratiu: Aureli Bielsa 

Ed. Física: Pere Junquera    Cuina: Pau Guisado/ 

Ed. Visual i plàstica: Anaïs Pineda              Montse Pérez 

                                       
SERVEI DE MENJADOR 

Blanca Ares – Sandra Backer – Àlex Cubells - Laura Díaz – Lídia Ferrer –Gisela Maya – 
Irene Muñoz – Raquel Ruiz – Tere Segura 

Coordinadora: Neus Cumella / Suport: Lourdes Ragón / Bibliotecària: Bea Pérez 

 

EQUIP DIRECTIU 

Directora: Rosa Padilla 

Cap d'estudis: Manel López 
Secretaria Ana Fernández 
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CALENDARI ESCOLAR – CURS 2017  – 2018 

  

Inici del curs escolar: 12 de setembre 

Vacances de Nadal: del 23 de desembre al  7 de gener 
Vacances de Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril 

Fi del curs escolar: 22 de juny de 2018 

 

Tenen consideració de dies festius: 

 

25 de setembre, dilluns 

12 d’octubre, dijous 

1 de novembre, dimecres 

6 de desembre, dimecres 

8 de desembre , divendres 

1 de maig, dimarts 

21 de maig, dilluns 

 

En el marc d'aquest calendari , el Consell Escolar de l'escola ha disposat que els dies 

festius de lliure disposició siguin: 

 

7 de desembre ( dijous ) 

12 de febrer ( dilluns ) 

30 d’abril ( dilluns ) 

 

Jornada continuada  

22 de desembre de 2017 

del 5 al 22 de juny de 2018 

 

HORARI ESCOLAR 

L'horari de l'escola durant el període lectiu és el següent : 

    

  Matí : De 9:00 a 12:30 h 

  Tarda: de 15:00 a 16:30 h 

  

Els dies en què hi ha jornada continuada , l'horari d'escola per a tots  els alumnes  és: 
     

Matí : De 9:00 a 13:00 h 

  Servei de menjador: de 13:00 a 15:30 h   
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ENTRADES I SORTIDES 

Les classes comencen a les 9 del matí i a les 3 de la tarda. La porta d'entrada a 
l'escola s'obre 2 minuts abans de l'hora per facilitar l'arribada dels nens i nenes a les 
seves respectives classes. És molt important que tots els alumnes siguin molt puntuals 
a les hores d'entrada per facilitar l'organització general i no destorbar el treball del 
grup-classe. 
La porta d'entrada a l'escola es tanca 5 minuts després de les 9:00 h del matí. 

 

ENTRADA AL MATÍ. Els alumnes entraran a l’edifici per la porta principal i accediran 
per les escales a les seves respectives classes on seran rebuts, a mesura que vagin 
arribant pel seu mestre o mestra. 
Els pares i mares de parvulari hauran d’acompanyar als seus fills i filles fins a les 
respectives classes per l'escala exterior. Els nens i nenes  de P5 a mesura que avanci el 
curs, procediran com la resta d’alumnes més grans. Si s'arriba tard, un cop la porta 
tancada, no podreu accedir a les classes i haureu de deixar al vostre fill o filla a 
consergeria. Nosaltres farem l'acompanyament de l'alumne fins a l'aula i el lliurarem a 
la mestra quan no destorbi la dinàmica de la classe. En cap cas es permet l'entrada de 
pares i mares a les aules en horari lectiu. Us preguem que si heu de donar un encàrrec 
a la mestra ho féu a través d’una nota, l'agenda, la consergeria o la secretaria.  

SORTIDA AL  MIGDIA. Al  migdia, els  pares i mares  que  vinguin  a recollir els alumnes 
que marxen a dinar a casa, s’hauran d’esperar a la porta del pati de l’escola. Les 
mestres de parvulari acompanyaran als nens  i nenes  fins a la sortida. 
 

ENTRADA TARDA . Els nens i nenes de parvulari s’esperaran a la porta del pati fins 
que les respectives mestres vinguin a recollir-los. La resta d'alumnes accediran a les 
seves classes de la forma establerta al matí.  
SORTIDA TARDA. L’hora de sortida dels nens i nenes és a les 16h 30. Els pares i mares 
de P3 hauran de pujar a la classe per recollir els nens i nenes i els dels cursos de 
P4 i P5 s’esperaran a un lloc assignat al porxo, on les mestres lliuraran els nens i 
nenes. Els alumnes de 1r, 2n i 3r també s’esperaran a un lloc assignat del mateix porxo 
que els aneu a recollir. A partir de 4t., els mestres acomiadaran als alumnes al 
vestíbul i sortiran s o l s  de l’edifici per la porta que dóna accés a la pista i es 
dirigiran pel pati fins a la porta principal. Les portes de l’escola es tanquen 10 minuts 
després de la sortida. Després d’aquesta hora només romandran a l’escola els  
alumnes  que fan activitats extraescolars. Us demanem que agilitzeu la sortida de 
l’escola i dels patis per poder tancar el recinte, ja que en acabar la jornada les 
activitats extraescolars programades requereixen l’ús exclusiu d’aquests espais. 
Si la persona que recull habitualment a l’alumne no pot fer-ho per qualsevol 
circumstància es prega que s’informi  a l’escola abans de l’hora de sortida.    

 
ATENCIÓ !! : Els mestres de les classes de 4t a 6è, els dos primers dies de curs 
rebrem i acomiadarem als nens i nenes al porxo d’entrada.  Aprofitarem aquests 
breus moments d'entrada i sortida de l’escola perquè ens coneguem personalment amb 
els pares i mares dels nens i nenes i si cal, tenir un petit espai per intercanviar petites 
informacions al respecte. 
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RELACIÓ  ESCOLA – FAMÍLIES 

ENTREVISTES FAMÍLIA – TUTOR/A 

Durant el curs cada tutor/a establirà un ordre d’entrevistes tenint en compte les 
característiques de cada nen i nena de la classe. Us farem arribar el dia de trobada 
amb una nota a través de l'agenda, o bé telefònicament. En el cas dels cursos 
d'Educació Infantil ( P3/P4/P5 ) , les mestres us comunicaran quan  estarà a la vostra 
disposició el calendari d'entrevistes perquè pugueu reservar-vos dia i hora de visita. 
La majoria d’entrevistes les farem durant el 2n trimestre, doncs és un moment bo per 
a l’intercanvi entre la família i l’escola. Durant el 1r i 3r trimestre farem les entrevistes 
en els casos que sigui necessari. 
En cas que tingueu interès en parlar amb el tutor o tutora  podeu fer –nos arribar una 
nota a través de l'agenda. Les famílies amb alumnes matriculats per primera vegada a 
l’escola, durant el 1r trimestre fareu una entrevista amb el/la tutor/a per tal que 
puguem rebre la informació necessària.  

El dia d’entrevistes és DIMARTS, durant l’estona del migdia.  

  
ENTREVISTES DIRECTORA I CAP D’ESTUDIS . 
Sempre que per alguna raó específica o algun tema general d’escola, us vulgueu 
entrevistar o comentar quelcom amb la directora o el cap d’estudis , podeu demanar 
hora de visita. 
  

 Horari directora:    DIMARTS DE 13:00 a 14:00 h           
                            DIVENDRES DE 16:00 a 16:30 h 

 

 Horari cap d’estudis:  DIMARTS DE 13:00 a 14:00h 

 

 

En tots els casos , us demanem que concreteu amb anterioritat  el dia i hora de visita. 
  

ENTREVISTES SERVEI MENJADOR 

Per tractar qualsevol qüestió referent al servei de menjador, poseu-vos en contacte 
amb la Neus o la Lourdes. Podeu telefonar de 12:00 a 12:30 h i si cal concretar una 
entrevista. 
 

HORARI D’ATENCIÓ SECRETÀRIA 

Per evitar interferències i fer rendible al màxim l’eficàcia en el treball, us demanem 
que per a qualsevol consulta amb secretaria, us atengueu al següent  horari: 
 

 SECRETARIA ESCOLA:  Dilluns de 9:00 a 13:00 h 

     Dimecres de 15:00 a 17:00 h 

 

SECRETARIA AMPA:                Matins de 9:00 a 9:30 h 

                      Dimarts i Dijous de 16:30  a les 17:00 h 
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MATERIAL ESCOLAR 

MATERIAL TREBALL 

Els nens i nenes de 1r fins a 3r han de portar el primer dia de classe un estoig no 
metàl·lic (tipus bossa amb cremallera ), per tal d'omplir-lo amb el llapis, goma i 
maquineta que els facilitarà l'escola. És important que sigui petit pel poc material que 
s'hi ha de guardar i l'espai que ocupa dins el calaix. A partir de 4t ,els alumnes han de 
dur un estoig complet amb llapis de colors i un compàs.  Els alumnes de 5è i 6è, al 
setembre i només si els cal , hauran de renovar la carpeta de separadors mida foli que 
l’escola els va donar el curs passat. 

La resta de material fungible i d'ús comú que necessiten els alumnes per treballar a 
l'aula es gestiona de forma col·lectiva per motius educatius i de  sostenibilitat i el 
faciliten els mestres. Per a poder disposar d'aquest material les famílies han de fer 
front a la quota de material que es factura el mes de setembre . Igualment, per 
aquestes raons, l’escola porta a terme el projecte  de socialització dels llibres de text i 
material complementari, que involucra tots els membres de la comunitat educativa de 
l’escola . L’AMPA gestiona la compra directa de llibres socialitzats i l’escola els lliura als 
alumnes per a la seva utilització el primer dia de classe.  

 

 

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT, LLIBRES DE LECTURES I MATERIALS : 

INDIVIDUALS PER ALUMNE 

 
1r. 

  ▪ Activitats Binding 
  ▪ Bugs world 1. Pupil’s Book. Ed. Heinemann 
  ▪ Lletra Lligada . Quadern 2 . Salvatella Editorial. 

 
 

2n. 
   ▪ Llengua catalana 2n. Pendent de confirmar al setembre 

▪ Bugs world 2. Pupil’s Book. Heinemann 

 
3r. 

   ▪  Ortografia catalana. Quaderns de primària .Ed. Castellnou  (números 1 , 2, 3 ) 
   ▪ Lengua castellana . Dosier de aprendizaje .C.M. 3r . Ed. Barcanova 
   ▪ Bugs world 3– Activity book. Ed. Heinemann 
 

 
 
 
 

4t. 

   ▪ Lengua castellana . Dosier de aprendizaje .C.M. 4t . Ed. Barcanova 
   ▪ Bugs  World 4    Activity Book . Ed Heineman 
   ▪ Quaderns Xifra  Ed. Vicens Vives  ( números 14 i 15 ) 

▪ La flauta dolça  ( I ).Mètode d’iniciació per a infants.  Ed. Rosa Sensat . 
   ▪ Flauta de bec soprano digitació barroca  ( Yamaha ) L’escola les compra 
   ▪ Compàs 

 
 

5è. 

   ▪ Ortografia catalana. Quaderns de primària . Ed. Castellnou  ( números  7, 8, 9 ) 
   ▪ Lengua castellana . Dosier de aprendizaje .C.S. 5è . Ed. Barcanova 
   ▪ Bugs World 5 . Activity Book . 
   ▪ Quadern de  matemàtiques “Xifra” . Ed. Vicens Vives ( números 18 i 20 )    

 
 

6è 

   ▪ Lengua castellana . Dosier de aprendizaje .C.S. 6è . Ed. Barcanova 
   ▪ Bugs 6 . Activity Book . 
   ▪ Quaderns Xifra ( números 28 i 29 ) Ed. Vicens Vives 
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 MATERIALS SOCIALITZATS D’AULA 

1r ▪ Activitats Projecte Binding 

 
 

2n 

   ▪ Llibre de somnis de la lluna .Lectures català . Ed. Cruïlla . 
   ▪ Lecturas para dormir a un rey 1. Ed.Cruïlla (text) (castellà) 
   ▪ Lecturas para dormir a una princesa 2. Ed.Cruïlla (text) (castellà) 
   ▪ Manso, A. ; “La llista d’aniversari”. Ed. Cruïlla 

 
 
 

3r 

   ▪ Llengua catalana  Projecte Tram  3r  Ed. Text/ La Galera 
   ▪ Llengua castellana 3r – Ed. Barcanova 
   ▪ Matemàtiques 3. Ed . Vicenç Vives   
   ▪ Bugs world 3. Ed. Heinemann   
   ▪ Medi natural , social i cultural – Món 3. Ed. Vicens Vives  (català) 
   ▪ Diccionari de llengua catalana “Didac”– Enciclopedia Catalana 
   ▪ Llibres de lectura : 
          ▪ Mahy M. ; “El segrest de la bibliotecària”. Ed.Magrana 
          ▪ Nostlinger C. ; “Estimada Susi, estimat Paul “ . Ed. Cruïlla 
          ▪ Käthe Recheis , “Hermano de los osos “ . Ed. Anaya 

 

 
 

4t 

  ▪ Llengua catalana  Projecte Tram  4t  Ed. Text/ La Galera 
  ▪ Llengua castellana 4t – Ed. Barcanova 
  ▪ Matemàtiques 4t Ed. Vicenç Vives 
  ▪ BUGS 4. Pupil's book. Ed. Heinemann - 
  ▪ Medi natural , social i cultural – CM 2. Ed. Castellnou  (català) 
  ▪ Diccionari de llengua catalana “Didac”– Enciclopedia Catalana 
  ▪ Diccionari Anglés –català . Oxford Pocket 
  ▪ Llibres de lectura : 

          ▪ Desclot M. “Vola qui vol”      
             ▪ Ribera J .  “Paparra”                 

          ▪ Frabetti, C .“ El vampiro vegetariano . Ed. Barco de vapor 
 

 
 

5è 

  ▪ Llengua catalana. Projecte Tram 5è . Ed. Text/ La Galera 
  ▪ Llengua castellana. CS 5º. Ed. Barcanova 
  ▪ Matemàtiques 5è. Ed. Vicenç Vives   
  ▪ BUGS word 5 – Pupils's book. Ed Heinemann- NOU! 
  ▪ Medi natural , social i cultural CS 1. Ed. Barcanova 
  ▪ Medi natural , social i cultural 5  (català). Ed. Castellnou  ( com a llibre de consulta ) 
  ▪ Diccionari de llengua catalana “Didac”– Enciclopèdia Catalana 
  ▪ Diccionari Anglès –català . Oxford Pocket 
   ▪ Llibres de lectura : 

           ▪ Canal , E.  “Petó de mandarina” 
              ▪ Sachar, L. “Hi ha un nen al lavabo de les nenes” 

           ▪ Nöstlinger C.  “Konrad o el niño  que salió de una lata de conservas” 

 
 

6è 

  ▪ Llengua catalana. Projecte Tram 6è . Ed. Text/ La Galera 
  ▪ Llengua castellana. CS 6º. Ed. Barcanova    
  ▪ Matemàtiques 6è. Ed. Vicenç Vives 
 ▪ Bugs world 6  - Pupil's book. Ed Heinemann- 
  ▪ Medi natural , social i cultural CS 2. Ed. Barcanova 
  ▪ Medi natural , social i cultural 6 (català). Ed. Castellnou  ( com a llibre de consulta ) 
  ▪ Diccionari de llengua catalana “Didac”– Enciclopedia Catalana 
  ▪ Diccionari Anglés –català . Oxford Pocket 
  ▪ Llibres de lectura : 

          ▪ Rudo M .   “La nena nova” 
             ▪ Sierra i Fabra , J.  “El dia en que Edu se convirtió en cucaracha” 
             ▪ Carranza M .   “Vols ser el novio de la meva germana”. EDEBE 
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MATERIAL  PERSONAL 

BATES:  

EDUCACIÓ INFANTIL: Tots els nens i nenes han de dur a l'escola una bata sense 
botons amb una tira cosida per poder-la deixar penjada. Cal que la tira sigui 
d'uns 20 cm. de llargada, ja que la mida dels penjadors així ho requereix. Cal 
marcar la bata amb el nom visible a la part de davant . Aquesta bata s'utilitzarà 
només en les activitats que requereixi el seu ús i es portarà a casa per rentar els 
divendres. PRIMÀRIA : Els nens i nenes de 1r 6è han de tenir a l'escola una bata 
per utilitzar sempre que calgui (pel treball de plàstica, tallers, laboratori…). 
Recordeu marcar la roba amb el nom i el cognom a fi d’evitar possibles pèrdues.  

TOVALLONS: Els nens i nenes de P3 i P4 que utilitzen el servei de menjador , cal 
 que portin  cada dia un tovalló amb goma per poder passar pel cap ( en lloc 
 de betes) dins d'una bossa de roba. Es tornarà a casa cada dia per rentar. A 
partir de P5, l’escola facilita tovallons de paper com a mesura més higiènica. 

GOTS: Els nens i nenes de P4  han de dur un got de plàstic per beure a l’escola i 
els de P5 l’han de portar de vidre. 

MOTXILLES: Per a transportar els materials necessaris de casa a l’escola cal una 
motxilla. A EDUCACIÓ INFANTIL cal que sigui no gaire gran , fàcil de manipular 
de forma autònoma , que pugui quedar guardada en els calaixos 
d’emmagatzematge individual i  sobretot sense rodes. A PRIMÀRIA, la motxilla 
ha de poder contenir al seu interior una carpeta DINA4. Com que gairebé no 
s’han de transportar llibres a casa i pel poc pes del material, tampoc es 
necessari que tingui rodes. Els alumnes de 1r,2n disposaran de bucs individuals 
per guardar les seves pertinences personals, per tant  no opteu per motxilles de 
tampany molt gran. 

EQUIP D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Per a dur a terme les activitats d'Educació Física , és necessari que tots els 
alumnes de l'escola portin l'equipament adient per a la seva pràctica: 

 Samarreta i pantalons curts 

 Xandall (quan comenci a fer fred) 

 Sabatilles esportives (millor que siguin de sola gruixuda) 

Els nens i nenes de 1r, 2n i 3r han de dur també roba de recanvi i una tovallola 
 per poder-se rentar i posar-se roba neta en acabar l'activitat. 

 A partir de 4t cal portar el material necessari per a dutxar-se després de 
 l'activitat: 

 Tovallola 

 Sabatilles de dutxa 

 Gorra de bany ( si es creu necessari ) 
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De cap manera es podrà realitzar l'activitat d'Educació Física si no es porta l'equip. 
Quan comenci el curs, els mestres de cada classe indicaran els dies que cal portar a 
l'escola aquest equip. 

MATERIAL PISCINA 1R DE PRIMÀRIA 

Els nens i nenes de 1r de primària participen dins l'horari escolar en la campanya 
subvencionada per l'Ajuntament de Barcelona "Aprèn a nedar" , adreçada a tots els 
escolars de la ciutat d'aquestes edats. 

L'activitat s'inicia el mes d'octubre i requereix el següent material: 

 Banyador i Tovallola 

 Xancletes 

 Roba interior de recanvi 

IMPORTANT: Tota la roba i el material personal del nen o nena ha d'anar 

degudament marcat amb el seu nom i cognom. 

  

NORMATIVA GENERAL DE FUNCIONAMENT 

 

SERVEI DE MENJADOR I ESPAI DE MIGDIA 

Els nens i nenes grans que es quedin a dinar dies puntuals, cal que ho  notifiquin per 
escrit a la mestra , a través de l’agenda. Els alumnes de 1r i 2n que no disposen 
d’agenda, cal que ho notifiquin a través d’una nota. En tots els casos, caldrà 
notificar-ho a la Lourdes a primera hora del matí i abonar la quantitat del tiquet de 
dia solt. 

 

Si per alguna raó, un nen o nena usuari del servei, està malalt o no es queda a dinar 
algun dia en concret, cal notificar-ho a la Lourdes i que el pare o mare  autoritzi la 
sortida a través d’una nota escrita a l’agenda. També cal portar una nota dels pares 
per comunicar a l’escola la necessitat de fer règim o dieta especial . 

 

Per acord del Consell i davant la impossibilitat de garantir que els nens i nenes es  rentin 
les dents després de dinar amb les màximes garanties sanitàries, no es permetrà l'ús de 
raspalls i pasta dentífrica durant l'estona de dinar.   
 

ESMORZARS 

Cal que tots els nens i nenes vinguin a l’escola havent esmorzat a casa. A les 
classes de P3 i P4 i P5, l’escola ofereix als nens una petita quantitat de fruita fresca al 
llarg de la primera estona del matí. A partir de 1r , els nens i nenes poden portar un 
petit entrepà o fruita per menjar a l’estona de l’esbarjo. Per una dieta equilibrada i 
sana, és preferible evitar productes i begudes envasades que aporten gran quantitat 
de matèries grasses innecessàries per a una alimentació saludable. Aconsellem la 
utilització de la carmanyola per evitar l’ús del paper d’alumini o altres materials no 
reciclables  (recordeu marcar amb el nom i cognom els objectes i pertinences 
personals ) 
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ANIVERSARIS 

Per a celebrar els aniversaris dels nens i nenes amb els companys de classe podeu dur 
galetes , coca o pastís que sigui fàcil i ràpid de repartir a l’hora d’esmorzar. Cal però, 
que ho comuniqueu amb anterioritat a la mestra tutora per poder preveure la 
situació. No porteu begudes ni bosses de llaminadures. A l’escola, les mestres no 
repartirem les invitacions per a festes particulars o altres celebracions. 
 

  

FALTES D’ASSISTÈNCIA 
Per tranquil·litat i seguretat de tothom, cal que ens aviseu durant la primera hora del 
matí, el dia que els vostres fills o filles no puguin assistir a l’escola. Igualment quan un 
nen o nena no es quedi a l’activitat extraescolar ha de portar una nota del pare o mare, 
justificant l’absència. En cas contrari , haurà de quedar-se durant l’horari de l’activitat. 
Aquesta nota s’ha de lliurar a la mestra en el cas de Parvulari i Primer Cicle.  A partir 
de 4t, l’avís s’ha de lliurar a la Lourdes. 
 
MALALTIES I MEDICACIONS 

Quan un alumne presenta febre, conjuntivitis, descomposició, erupcions a la pell, 
polls al  cap... no pot assistir a l'escola fins que els símptomes de malaltia hagin 
desaparegut o es presenti un certificat mèdic conforme la malaltia no és contagiosa. Si 
qualsevol   d'aquests símptomes apareixen quan l'alumne està a l'escola , avisarem a la 
família i caldrà que es vingui a buscar al nen o nena. En cas de presentar febre superior 
a 38 ºC de temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el 
pugui portar a casa, les famílies poden autoritzar a l’escola a administrar paracetamol. 
És important que els alumnes disposin del temps necessari per a recuperar el seu 
estat de salut  i que no es reincorporin a l'escola fins que la malaltia hagi remés. 

 

Si un alumne a partir de 4t ha de marxar de l'escola durant l'horari lectiu, per anar 
al metge o altres causes, cal que ho comuniqui a través d'una nota escrita a 
l'agenda , indicant l'hora de sortida. 

 

Quan calgui administrar medicaments als alumnes durant l’horari lectiu, el pare, mare 
o tutor legal ha d’autoritzar a la mestra la seva administració. A tal efecte, cal que ens 
lliureu el full d’autoritzacions degudament omplert,  conjuntament amb el  
medicament marcat  amb  el  nom  del  nen o nena. No poseu mai directament el 
medicament a la motxilla  A consergeria  trobareu  fulls d'autorització   a  disposició  
vostre  i  si  voleu,  també  el  podeu descarregar de la pàgina web de l'escola. 
 

ACCIDENTS ESCOLARS 

En el supòsit que un alumne pateixi  qualsevol accident , l'escola seguirà el següent 
protocol: 
Si es produeix petites ferides, rascades o cops, es curaran a l'escola i es comunicarà a la 
família. 
 

 Si l'accident és lleu però requereix intervenció mèdica, s'avisarà a la família 
perquè el vinguin a buscar i el portin al centre mèdic. 
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 Si l'accident és greu, en primer lloc s'avisarà immediatament al servei 
d'emergències mèdiques per sol·licitar la seva intervenció i s'acompanyarà a 
l'alumne al centre mèdic fins a l'arribada de la família 

 
L'escola NO disposa d'assegurança escolar . 

 

ROBA I OBJECTES PERDUTS 

Al vestíbul de l'escola trobareu un cove on deixem la roba extraviada. Recordeu que 
per evitar les pèrdues innecessàries de material i/o objectes personals, cal marcar 
totes les pertinences amb el nom i cognom de cadascú i és una norma de compliment 
obligatori per a tothom. L’escola no es responsabilitza  de  tot allò que no està marcat. 
La roba que es reculli es guardarà durant un mes; passat aquest temps, es dipositarà en 
qualsevol contenidor de recollida de roba usada. 
 

INFORMACIONS I AVISOS 

L'escola, al llarg del curs, anirà comunicant les informacions, novetats i activitats que es 
vagin programant i que siguin d'interès particular d'una classe o bé de tota la comunitat 
educativa. Segons l'ocasió , l'escola farà arribar les comunicacions a través del correu 
electrònic, la web, les notes i/o avisos a les cartelleres , les notes escrites a les agendes 
i/o llibretes viatgeres i les notes i/o avisos donades en mà.  

 

Cal consultar habitualment la web, el correu electrònic i les cartelleres de l’escola per 
mantenir-se informats. Recordeu que l’escola disposa de DINANTIA, una aplicació 
informàtica que us ofereix la possibilitat de rebre les comunicacions en el vostre mòbil . 
Si per algun motiu no us arriben les comunicacions, aviseu a secretaria per esmenar la 
incidència . 

 
En el cas de les notes i/o avisos donades en mà, l'escola repartirà un sol full per família i 
en el cas de germans , se li donarà al més gran. En el cas d'alumnes amb pares  separats, 
s'entén que el receptor del full serà qui aquell dia reculli el nen o la nena. 

 

  

TELÈFON 

Recomanem que no truqueu a l’escola si no és del tot imprescindible a fi de no  
bloquejar la línia telefònica. Per comunicacions amb els i les mestres feu – ho 
personalment, a través de notes escrites o per correu electrònic 
(escola@escolabaloo.cat). A partir de   tercer utilitzeu  l’agenda dels vostres fills o filles. 
 

Cal que informeu a secretaria sobre qualsevol canvi en les vostres dades personals, 
adreces de correu  i números de telèfon que puguin interessar-  nos per tal de 
mantenir actualitzat l'arxiu de dades dels alumnes. 

 
  

 
 
 
 

mailto:escola@escolabaloo.cat
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INFORMACIONS ECONÒMIQUES  

El Consell escolar, a proposta de la seva comissió econòmica aprova les quotes que se'n 
deriven del pressupost anual de sortides, material didàctic i servei de menjador.   
 
 El material fungible i pedagògic que s'utilitza a l'escola és d'us comú. 

 

 L'aportació econòmica que les famílies han de satisfer per cobrir la despesa que 
origina la compra anual de material  és de 75 € per alumne. 

 

 El pressupost global de sortides i colònies per el curs escolar contempla les 
despeses que es deriven del preu de l'activitat, desplaçaments, acompanyants i 
materials i   segons els cursos és: 

 

CURS QUOTA DE SORTIDES I ACTIVITATS 

P3 180,00 € 

P4- 5è 270,00 € 

 6è 360,00 € 

 
 
El cost d’aquestes despeses s’efectua en 3 únics pagaments , d’acord el següent 
calendari i quantitats: 

 

 
Les famílies hauran d’ingressar l’import en el número de compte bancari de l’escola: 

 
Entitat: “La Caixa” 

ES 09 2100 0764 3002 0003 5273 

Oficina : 0764 

C/ Àngel Marquès , 10. Expl Montbau 

 
O bé fer el pagament en efectiu a la secretaria de l’escola. 

 

Els llibres de text i altres materials de consulta que s'utilitzen a l'escola són socialitzats. 
La quota que se'n deriva depèn del nombre de llibres que hi ha a cada classe i es cobra 
en efectiu, juntament amb el cost dels materials individuals que cada alumne ha de 
comprar a l'escola, a través de la venda que facilita l'AMPA, el dijous 7 de setembre. 
 

 

 

 

 MATERIAL SORTIDES 

 
TOTAL 30% 

4-8 Set 
50% 

6-10 Nov 

20% 

5-9 Feb 

P3 75 € 180€ 255€ 75€ 130€ 50€ 

P4 a 5è 75 € 270 € 345€ 105€ 170€ 70€ 

6è 75 € 360 € 435€ 130€ 220€ 85€ 
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CURS QUOTA DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES 

1r - 2n 10,00 € 

3r / 4t 18,00 € 

5è / 6è 20,00 € 

  
 
El pressupost del servei de menjador contempla el servei de cuina i l'atenció educativa 
de la franja horària del migdia a través del servei de monitoratge. La quota es calcula a 
raó de 176 dies lectius i es manté en 6,82 €/ menú. L'empresa 7 i Tria factura 
mensualment a les famílies el rebut. En les sortides que no es dina a l'escola, també es 
descomptarà en el rebut el preu del menú no servit. 

 
La quota d'associació de l'AMPA es factura per domiciliació bancària per família, en un 
únic rebut de 64 € en el mes de desembre i la quota d'activitats complementàries es 
domicilia per alumne de setembre a maig, a raó de 8,5 €. 
  

I amb aquest seguit d'informacions, donem  la benvinguda al curs escolar 2017 – 2018 i 
alhora aprofitem l'avinentesa per saludar especialment a aquelles famílies que 
s'incorporen per primera vegada a l'escola. Amb aquesta salutació també volem fer 
arribar a totes elles, els nostres millors desitjos per una ràpida i plàcida incorporació a 
la vida del centre i a  tota la resta de pares i mares que continueu participant i 
col·laborant en el nostre projecte d'escola i compartint  amb nosaltres l'educació dels 
vostres fills i filles. 

 

 

 

RECORDEU: 

 

 INICI DE CURS    DIMARTS 12 DE SETEMBRE A LES 9:00H 

 

 VENDA DE LLIBRES  DIJOUS 7 DE SETEMBRE DE 9:00 A 16:30H 

 
 TROBADA DE P3   DIJOUS 7 DE SETEMBRE A LES 17:00 H 

 
 
 
 
 


