
 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓ  

A LES FAMÍLIES 
 
 
 

CURS 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

ESCOLA CHARLES DARWIN  EL PRAT DE LLOBREGAT 

DADES DEL CENTRE 
 

 

NOM:  ESCOLA CHARLES DARWIN 

 
ADREÇA: Av. Pare Andreu de Palma, 30 

   08820 El Prat de Llobregat 
 

TELÈFONS: 93 370 91 05    608 015 343 

  

FAX:  93 379 60 49 

 

E-MAIL: a8042810@xtec.cat  i secretaria@escolacharlesdarwin.cat 
 

WEB: www.escolacharlesdarwin.cat 
 

 

 

 

Benvolgudes famílies, 
 

 

Com cada setembre us donem la benvinguda a l’escola aquest curs 2017-18 
que ara s’inicia.  
 

Us convidem a participar activament a la vida del centre i a col·laborar amb 
nosaltres per tal que el nostre projecte d’escola pública, oberta i de qualitat 
pugui esdevenir una realitat compartida.  
 

Volem aprofitar l’ocasió per oferir-vos la informació necessària sobre els 
aspectes més rellevants de funcionament i organització del centre. Amb aquest 
propòsit, us lliurem aquest dossier amb el següent contingut:      
  

1. Calendari i horari escolar.  
2. Normes de funcionament general del centre. 
3. Personal del centre. 
4. Components del Consell Escolar del Centre. 
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1. Calendari i horari escolar. 
 

 
L’horari del centre serà el següent: 
  

Educació Infantil 
Alumnes de P-3, P-4 i P-5 

Educació Primària 

Alumnes de 1r a 6è 

 

Matí de 9:00 a 12:30 

Tarda de 15:00 a 16:30 

 

 

Aquest serà l’horari de tot el curs. 
 

D’acord amb el calendari fixat pel Departament d’Ensenyament, el curs 
comença el 12 de setembre de 2017 i acaba el 22 de juny de 2018 

 

Períodes de vacances: 
 

NADAL: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos. 
SETMANA SANTA: del 24 al 2 d’abril  de 2018, ambdós inclosos. 
 

Festes de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal: 
 

 7 de desembre de 2017. 

 12 de febrer de 2018. 

 30 d’abril de 2018.. 
 

Festes locals: 
 

 25 de setembre de 2017. 

 Festiu a determinar. 
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2. Funcionament general del Centre. 
 

Entrades i sortides 

 

Les portes d’accés al centre són les següents:  una situada al al Carrer 
Sarajevo i l’altre  al carreró situat entre Av Pare Andreu de Palma i carrer 
Sarajevo. 
  

 Entrada Sortida 

Matí 9:00 hores 12:30 hores 

Tarda 15:00 hores 16:30 hores 

 

Les portes del recinte s’obriran a les 8:50 hores al matí i a les 14:55 hores de la 
tarda. Es tancaran 10 minuts després de l’hora marcada de sortida. 
 

Les portes d’accés al centre són:  
 

Cicle/Cursos 
 

Accés 

Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5). 
 

Porta del pati de Parvulari 

Cicle Inicial Primària (1r i 2n) Porta d’accés de Primària 

 

Cicle Mitjà Primària (3r i 4rt) Porta d’accés de Primària 

 

Cicle Superior Primària (5è i 6è) Escales metàl·liques entre els dos 
edificis 

En cas de pluja forta: 
 

 L’alumnat d’Educació Infantil serà recollit a la seva aula.  
 

 L’alumnat de 1r i 3r sortirà pel vestíbul central, planta baixa. 
 

 L’alumnat de 2n , 4t i  Cicle Superior sortirà per les escales metàl·liques 
entre els dos edificis (passarel·la planta superior). 

 

 

La porta de l’avinguda Pare Andreu de Palma (poliesportiu Estruch) és d’ús 
exclusiu del personal del centre i de serveis, dels alumnes usuaris del servei 
d’acollida Bon dia (de 8:00 a 9:00 hores del matí) o dels nens i nenes que, per 
motius justificats, arriben a l’escola en una hora diferent de l’establerta. 
 

Per a qualsevol gestió a fer a l’interior de l’edifici, cal adreçar-se primer a 
la conserge i seguir-ne les indicacions. Les mares i els pares són pregats 
de no accedir a les aules. 
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Retards 
 

Els alumnes que no arribin puntuals hauran de justificar el seu retard per escrit. 
Els nens i nenes de 3r a 6è portaran la justificació a l’agenda. 
 

 

Absències 
 

Caldrà justificar les absències per malaltia, visita mèdica ... de la següent 
manera: 

● P3 a 2n : full justificatiu d’absència (model descarregable al web). 
● 3r a 6è : nota a l’agenda. 

 

Els/les alumnes no poden sortir sols/es de l’escola abans de l’hora 
reglamentària. En aquests casos és preceptiu que algun adult vingui a buscar 
l’alumne/a a l’escola. 
 
 
Responsabilitat de l’alumnat. 
 
Per tal de fomentar la responsabilitat de l’alumnat vers els seus materials, no 
s’acceptarà que les famílies portin materials oblidats diversos al llarg del dia. 
 

 

Recollida de l’alumnat 

 

ÉS NECESSARI QUE RECOLLLIU ELS VOSTRES FILLS/ES 
PUNTUALMENT. Les hores de sortida són les 12:30 i les 16:30. Aquestes 
sortides es faran en fila i l’alumnat anirà acompanyat pel/per la mestre/a fins la 
porta de l’edifici. 
 

Els nens i nenes de P-3 a 4t es donaran en mà a les famílies. L’alumnat de 5è i 
6è marxarà sota la supervisió del/la mestre/a responsable del grup en aquell 
moment. 
 

L’alumnat de 3r a 6è pot marxar sol prèvia autorització de la família (model 
descarregable al web del centre i a Direcció). 
 

En el cas que l’alumne/a hagi de ser recollit per una persona que no sigui el 
pare/mare o tutor/a legal o per un/a germà o germana menor d’edat, cal omplir 
un full d’autorització .El teniu disponible al web del centre i a Direcció. 
 

L’escola no pot assumir la custòdia dels/les alumnes fora de l’horari de classe, 
de manera que un cop acabada la sortida, si un/a nen/a no ha estat recollit, es 
prendran les mesures que determina protocol del Departament d’Ensenyament. 
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Assistència de l’alumnat 

 

L’assistència continuada al centre és obligatòria.  
 

Quan un/a alumne/a falti reiteradament al centre, sense una justificació 
fonamentada, considerarem que els seus pares o tutors cometen una 
negligència greu i s’informarà de la situació als serveis socials de la població i a 
les corresponents instàncies del Departament d’Ensenyament, per tal que 
s’iniciïn els tràmits sancionadors que corresponguin.  
 

En el cas que una família tingui previst que el seu fill/a no assistirà a l’escola 
durant un període de temps determinat (intervenció quirúrgica, vacances 
familiars, ...), cal que ho notifiqui a la Direcció del centre, signant la deguda 
autorització. 
 

 

Entrevistes famílies/professorat 

 

Enguany, donada la importància de la reunió, els/les mestres tutors/es 
convocaran a les famílies d’alumnes del mateix nivell en horari extraescolar 
16:30h, per tal d’informar del funcionament general del curs, i els objectius 
principals. 
 
Nota: L’AMPA oferirà servei de vigilància per alumnes durant la reunió. 

 

Les dates establertes són les següents: 
 

NIVELL DATA REUNIÓ D’INICI CURS DIA D’ATENCIÓ A PARES AL 
LLARG DEL CURS 

P-3 A 
9 d’octubre a les 16:35 h 

Dilluns  12:30 a 13:30 h 

P-3 B 

P-4 A 
9 d’octubre a les 16:35 h 

P-4 B 

P-5 A 
9 d’octubre a les 16:35 h 

P-5 B 

1r A 

28 setembre a les 16:35 h 

Dimecres 9:00 a 10:00 h 

1r B Divendres 11:30 a 12:30 h 

1r C Divendres 11:30 a 12:30 h 

2n A 

28 setembre a les 16:35 h 
Dilluns  12:30 a 13:30 h 

2n B 

2n C Dilluns  12:30 a 13:30 h 

3r A 
2 d’octubre a les 16:35h 

Dilluns  12:30 a 13:30 h 
3r B 

4t A 
2 d’octubre a les 16:35h 

4t B 

5è A 

10 d’octubre a les 16:35h 
Dilluns 12:30 a 13:30 h 

5è B 

5è C Dilluns  12:30 a 13:30 h 

6è A 
10 d’octubre a les 16:35h 

Divendres 9:00 a 10:00 h 

6è B Divendres 10:00 a 11:00 h 
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Les entrevistes individuals es concretaran d’acord amb l’horari de cada 
mestre/a. Per tal de poder organitzar aquestes reunions de manera correcta, 
cal concertar-les prèviament amb el/la tutor/a. 
 

A partir de Cicle Mitjà (de 3r a 6è), qualsevol comunicació entre pares i escola 
es farà mitjançant l’agenda escolar. 
 

L’Equip Directiu atendrà a les famílies els dies següents: 
 

Vanessa Rubio, Directora Dilluns de 15:00 a 16:00 hores 

Dijous de 10:00 a 11:00 hores 
 

Magda García, Cap d’estudis Dilluns de 9:00 a 10:00 hores 

Dimarts de 11:30 a 12:30 hores 
 

Jose Luis Cuenca, Secretari Dilluns de 9:00 a 10:00 hores 

Dimarts de 15:45 a 16:30 hores 
 

 

 

Notificació de malaltia i administració de medicaments 

 

Sempre que sigui previsible, cal que en cas que els vostres fills/es hagin de 
deixar de venir a l’escola per malaltia o altres motius, ens ho feu saber. 
 

És especialment important que comuniqueu a l’escola si el vostre fill o filla 
pateix una malaltia infecto-contagiosa, o bé té paràsits, i que no el porteu a 
l’escola si no té l’alta mèdica i ha desaparegut qualsevol risc de contagi. Caldrà 
presentar l’informe mèdic d’aquelles malalties que, per la seva 
simptomatologia, impedeixen seguir l’activitat lectiva ordinària. Caldrà justificar 
per escrit les faltes d’assistència. Els nens i nenes de 3r a 6è portaran la 
justificació a l’agenda.  
Per norma general NO S’ADMINISTRARAN MEDICAMENTS ALS ALUMNES. 
 
En els casos que sigui imprescindible aquesta medicació cal que s’aporti: 
 

● Un informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i 
el nom del medicament i on quedi clarament explicat que es imprescindible 
l’administració del medicament en l’horari lectiu. 

● Una autorització (l’escola disposa d’un model) del pare, mare o tutor/a on es 
demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla 
la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva 
administració en horari lectiu.  

 
S’administrarà Paracetamol en cas de necessitat mentre arriba la família a 
aquells alumnes que així tinguin la deguda autorització signada. 
Es seguirà el protocol corresponent amb la trucada al 112 pel que fa a la dosi 
d’administració del medicament. 

**NOTA: a càrrec de l’Equip Directiu. 
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L’escola disposa d’un registre dels alumnes amb malalties cròniques on hi ha 
una fitxa amb les actuacions a fer en cas de situació crítica. Si un pare, mare o 
tutor/a notifica que el seu fill/a es troba en aquesta situació cal que s’adreci a la 
Direcció per emplenar la fitxa corresponent.  
 

 
Ús de la bata 

 

L’ús de la bata és obligatori per l’alumnat comprès entre els cursos de P3 a 2n. 
El divendres setmanal es portaran a rentar.  
A partir de 3r, només serà necessari portar-la per activitats plàstiques i 
artístiques que així ho requereixin. 
 
 
Equipament per a l’Educació Física 

 

Per realitzar aquesta activitat els nens i nenes han de portar roba adequada: 
xandall, samarreta, mitjons i sabatilles d’esport. En funció del curs 
s’especificaran els estris d’higiene personal que cal portar. 
 

Els recordem que si un/a alumne/a es troba malament i no pot fer classe amb 
normalitat, ha de dur el corresponent justificant mèdic. Igualment, l’alumnat de 
1r que realitza l’activitat de piscina dins l’horari escolar, caldrà que porti el 
justificant mèdic en cas que no pugui fer l’activitat. 
 

 
Aniversaris 

 

Quan els nens i nenes celebrin l’aniversari us preguem que no portin 
llaminadures ni obsequis per als companys. Les invitacions a festes particulars 
tampoc s’han de repartir dins de l’horari escolar. 
 

 
Activitats escolars fora del recinte 

 

Cal l’autorització explícita per a les activitats escolars que el centre organitza 
fora de l’escola. Per tal de facilitar aquest tràmit, us lliurarem un model 
d’autorització anual que serà vàlida per a totes aquestes activitats, i que 
haureu de retornar un cop complimentada i signada. Sense aquesta 
formalitat l’alumne/a no podrà assistir a les activitats esmentades.  
 

Tot i tenir l’autorització, l’escola comunicarà, prèviament a cada sortida les 
dades de l’activitat a través del correu electrònic/Dinantia. 
 

 
Material escolar 

 

A la nostra escola el material que utilitzen el nens i nenes és d’ús comú. 
Pensem que aquesta opció afavoreix l’hàbit del respecte, l’aprofitament i la 



9 

ESCOLA CHARLES DARWIN  EL PRAT DE LLOBREGAT 

conservació del que és de tots i, a la vegada, els alumnes aprenen a compartir 
sense fer diferències.  
 

Per tal de fer possible aquest ús compartit del material, s’han establert unes 
quotes anuals que corresponen a les despeses de les necessitats de cada 
Cicle: 
 

- Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) i Cicle Inicial (1r i 2n): quota de 60 €. 
- Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è): quota de 55 €.  
 

Per a qualsevol aclariment referit a aquest tema, cal demanar hora de visita a la  
secretària del centre. 
 

 
Serveis del Centre 

 

L’escola continua oferint els següents serveis des del dia 12 de setembre: 
 menjador 
 servei d’acollida (Bon dia) de 7:45 a 9:00 hores del matí i 

Racó de la tarda a partir de les 16:30h. 
 

Per rebre informació més extensa del servei de menjador i de les activitats 
extra-escolars, cal que us adreceu a l’Associació de Mares i Pares del Centre 
(AMPA) de dilluns a divendres, en horari de 16:30 a 18:00 hores. Us podeu 
adreçar a la coordinadora, la Iolanda Serra. 
 

Pel que fa al servei d’acollida, les mateixes monitores us atendran tots els dies 
de 8:00 a 9:00 hores. 
 

 

Objectes perduts 

 

És imprescindible que marqueu amb el nom i curs els efectes personals dels 
vostres fills/es (jaquetes, motxilles, etc. ...). 
 

Els objectes perduts que siguin trobats i no portin identificació es guardaran a 
consergeria, on els conservarem durant un mes aproximadament. 
 
 
NOFC 
 
Les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, formen part del projecte 
educatiu i están redactades en un document. Aquest recull de manera 
ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions 
de la vida escolar: explicita l'estructura; defineix els vincles; recull les funcions, 
els drets i els deures dels diferents sectors que formen l'escola; fixa els 
procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix 
l'específica pel nostre centre. 
 
En cas d’incompliment de les mateixes, es procedeix a aplicar el protocol 
establert a l’escola. 
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Escola Verda 
 

La nostra escola està adherida a la XESC (Xarxa d’Escoles per a la  
Sostenibilitat de Catalunya) i té el distintiu Escola Verda. Així doncs des de 
l’escola, seguim impulsant accions per promoure la participació i implicació de 
tota la Comunitat Educativa.. 
 

Des dels Serveis de Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, s’ha 
hi ha un blog  http://xarxaescpratsostenible.blogspot.com.es/, en el que estan 
presents totes les escoles que formen part d’aquest programa.  És un espai on 
es mostren totes aquelles activitats que es van desenvolupant en els centres i 
les propostes per tal d’aconseguir una escola més sostenible. 
 

Us recordem que: 
● Es recomana portar carmanyola pels esmorzars. 
● El dimecres és el dia de la fruita per esmorzar. 

 

 
Reutilització de llibres 

 

Segueix el Programa de Reutilització de Llibres de Text a Primària (de 3r a 6è 
curs) endegat el curs 2013-2014, amb unes quotes molt altes de participació. 
 

Aquest programa té com a objectiu el foment de la reutilització de llibres de text 
i materials didàctics de manera cooperativa. Està aprovat pel Consell Escolar 
de Centre (CEC) gestionat per un grup de treball format per: 
 

 Equip Directiu. 
 Mestres. 
 Grup de famílies voluntàries. 

 
 
Comunicació amb les famílies 
 
Les famílies rebran les comunicacions per part de l’escola i l’AMPA a través de 
l’aplicació mòbil Dinantia. Per la qual cosa, cal que es notifiqui qualsevol canvi 
en els correus electrònics que tenim a la nostra base de dades.  
 
Per una altra banda, us recomanem que consulteu el web de l’escola de 
manera regular per tal d’estar al corrent de totes les notícies, novetats i 
activitats que es porten a terme al llarg del curs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://xarxaescpratsostenible.blogspot.com.es/
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3. MEMBRES DEL CLAUSTRE 
 

PERSONAL DEL CENTRE CURS 2017/2018 

 

Mestra/e Tutoria i/o 
especialitat 

Càrrecs 

1. Alférez Pereda, Raquel 3r B Coordinadora LIC 

2. Arroyo Márquez, Ana Belén P4 A  

3. Blanco Moreno, Guadalupe Ed. Física   

4. Cabero de Arriba, Patricia P3 A Coordinadora Ed. Infantil  

5. Cámara Gamarra, Loli 1r C  

6. Cavero  Prunera, Sílva 2n B Coordinadora Cicle Inicial  

7. Ciércoles Paniagua, David 6è B  

8. Contreras Sánchez, Luisa Ed. Especial   

9. Cuenca Peralta, Jose Luis Primària  Secretari  

10. García Cortada, Magda Suport EI Cap d’Estudis 

11. García Morales, Beatriz 5è C / Música  

12. Gisbert Navarro, Elena 4t A  

13. Gómez Barrios, Thais TEI  

14. Gómez Sánchez, Jordi 3r A / Ed. Física  Coordinador Cicle Mitjà 

15. Grasa Pagès, Irene Música  Coordinadora Riscos Laborals  

16. Grau Guiu, Marta P5 B  

17. Granados Sánchez, Sílvia P5 A  

18. Grijalba Sánchez, Tania  Anglès  ½ Judith Martínez  

19. Julve Rovira, Mireia  P5 A Substituta Sílvia Granados 

20. Llopis Martínez, Cristina Ed. Física  1/3 Guadalupe Blanco  

21. López Piguillem, Rosa  4t B  

22. Luque Pérez, Núria P4 B  

23. Martí Soriano, Anna Religió   

24. Martín Gómez, Lola  Anglès   

25. Martínez Ruda, Laura Ed. Especial   

26. Martínez Santos, Ana  2n C  

27. Martínez Tascón, Judith Anglès   

28. Molina Ros, Pilar 1r A  

29. Naranjo Torres, Raquel 5è B  

30. Pascual Miquel, Carina 1r B  

31. Pérez Ordóñez, Susana USEE  

32. Rayas Delia, Mª Isabel  P4 A Substituta Ana Belén Arroyo 

33. Ribas Cano, Marta 5è C / Música  Substituta Beatriz García  

34. Rodrígues Andreu, Montse Suport EI  
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35. Roldós Guiu, Mercè 2n A  

36. Romero Maturana, Alicia P3 B  

37. Rubio Carrasco, Vanessa Anglès  Directora  

38. Rubio Sánchez, Emma 6è A  

39. Valero Brun, Cristina 5è A Coordinadora Cicle Superior  

 
 
 
 
 

ALTRE PERSONAL DEL CENTRE 

 
 

40. Gómez Barrios, Thais  TEI 

41. Crevillén Curto, Sara Educadora USEE 

42. Ruiz Gallego, Sheila Vetlladora  

43. Zafra Quero, Mª Carmen Vetlladora  

   

44. Gómez Gómez, Marta  Conserge 

45. Sevilla Olmos, Lourdes Auxiliar Administrativa  

 

46. Monton Bruxola, Margarita   Psicopedagoga 

47. Rodríguez Klaus, Glòria  Logopeda  

48. Vaquer Fanés, Enric Fisioterapeuta  

 
 
 

 

 
4. Components del Consell Escolar del Centre: 

 

MEMBRES ACTUALS DEL CEC 

 

Directora/Presidenta CEC Vanessa Rubio Carrasco 

Cap d’Estudis Magdalena García Cortada 

Secretari Jose Luis Cuenca Peralta  

Representant de l’Ajuntament Cristina Company Tort 

Representant Mestres  Ana Martí Soriano  

Representant Mestres Laura Martínez Ruda  

Representant Mestres Guadalupe Blanco Moreno  

Representant Mestres Jordi Gómez Sánchez  

Representant Mestres Irene Grasa Pagès  

Representant Mestres Lola Martín Gómez  

Representant pares i mares  Xavier Vives José 

Representant pares i mares Maria del Salobral Díaz Núñez 

Representant pares i mares Josep Lluis Auñón González 
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Representant pares i mares Montserrat Cruz Aguayo  

Representant pares i mares Jordi Ribas Rivares  

Representant pares i mares - 

Representant AMPA  Judit Parés Aleu 

Representant PAS Lourdes Sevilla Olmos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El podeu descarregar a: 
 
http://www.elprat.cat/sites/default/files/calendaris_escolars_2017-2018.pdf 
 

 

 

http://www.elprat.cat/sites/default/files/calendaris_escolars_2017-2018.pdf
http://www.elprat.cat/sites/default/files/calendaris_escolars_2017-2018.pdf

