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Benvolgudes famílies: 
 
Us fem arribar la guia de curs 2015-2016 que conté la informació sobre les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre (NOFC) amb els punts més pràctics que convé tenir en compte per 
començar el proper curs. 
 
Us demanem que les llegiu amb atenció ja que són aspectes importants a l'hora de garantir un bon 
funcionament col·lectiu. 
 
Al setembre us farem arribar més informació sobre aquelles qüestions d'organització general que ara 
no es poden concretar. 
 
Podreu trobar aquesta guia al web de l’escola. 
  
Moltes gràcies per la col·laboració de tothom. 
 
 
 
Equip Directiu 
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A totes les famílies: 
 
 
Benvinguts i benvingudes al curs 2015-2016 de l’escola Font d’en Fargas. 
 
L’equip de mestres us convida a començar el nou curs escolar amb compromís i il·lusió i continuar 
enriquint junts el projecte educatiu d’aquesta escola. 
 
 
Entre tots i totes treballarem per fer créixer una escola que formi infants que aprenguin a ser 
persones competents, que aprenguin a pensar i conèixer, que aprenguin a fer i a viure junts.  
 
L’equip de mestres  es compromet a tot això i confia comptar també amb el compromís i 
col·laboració de totes les famílies de l’escola. 
 
Moltes gràcies. Comptem amb vosaltres! 
 
 
Equip de Mestres 
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1. Calendari escolar. 
(Ordre: ENS/59/2015, 26 de març) 
 

Inici de curs: 14 de setembre de 2015 
 
Final de curs: 21 de juny de 2016 
 
Vacances escolars: 

- Nadal: del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016,  ambdós inclosos. 
- Setmana Santa: del 19 de març al 28 de març de 2016,  ambdós inclosos. 
 

Dies festius per a l’any 2015: 24 de setembre (La Mercè), 12 d’octubre, 1 de 
novembre, 6 i 8 de desembre. 
Dies festius per a l’any 2016: Els que determinin el Departament de Treball i 
l’Ajuntament. 
Dies festius de lliure disposició (Acordats pel Consell Escolar del 25 de maig de 2015):  
Dl.  7 de desembre de 2015, Dv. 8 de gener de 2016, Dl. 8 de febrer de 2016,  Dv. 
13 de maig de 2016. 
 
Colònies escolars: (amb possibilitat de modificacions) 

Educació Infantil: P3: 19 i 20 d’abril.  P4 i P5: 20, 21 i 22 d’abril  a  Can Vilalta.  Moià   
Cicle Inicial: 4, 5 i 6 de maig  a Casa Mogent de Llinars del Vallès. 
Cicle Mitjà:  4, 5 i 6  de maig a Casal de Sant Vicenç. Arenys de Mar 
Cicle Superior: 5è:  (pendent fixar dates) a la Granja. Santa Maria de Palautordera 
                         6è:  13, 14 i 15  de juny  a  Cala Canyelles. Lloret de Mar
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2. Horari escolar 
 
Educació Infantil:                                            Primària: 
Matí:  de 9:00 a 12:30 hores                               Matí: de 9:00 a 13:00 hores 
Tarda:  de 15:00 a 16:30 hores                           Tarda: de 15:00 a 16:30 hores 
 
Servei de menjador de 12:30 a 15:00 hores     Servei de menjador de 13:00 a 15:00 hores 
                                       
Excepcions: 
El període de jornada intensiva serà:  

-  El 22 de desembre de 2015 
-     Del 6 de juny al 21 de juny de 2016  

 
         L’ horari de la jornada intensiva serà de 9:00 a 13:00 hores  
 
         Servei de menjador durant la jornada intensiva serà de 13:00 a 16:00 hores 

 
És molt important la puntualitat  

 
Tot alumne que arribi més tard de l’hora d’entrada o que es reculli abans de l’hora establerta, s’ha 
de deixar o esperar a consergeria. Des de consergeria l’acompanyaran a la classe o l’aniran a buscar. 
El pare, mare o l’adult que acompanyi o reculli a un alumne s’esperarà a la consergeria de l’escola. 
Els retards i les absències s’han de justificar a l’agenda de l’alumne. Els retards reiteratius seran 
sancionats i considerants com a conducta contraria a les normes de convivència del centre. 
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3. Entrades i sortides  
 
 
E. INFANTIL Entrada:  Porta del c/Pintor Pradilla a les 9:00 hores. Els alumnes de P-3 i P-5 entren 

pel gimnàs i l’escala interior. Els de P-4 pugen per l’escala de ferro. Només els pares de 
P-3 acompanyen els infants fins la porta de vidre que dóna accés a parvulari.  
Sortida:  Els pares de P-3, P-4 i P-5 pugen a buscar els seus fills a les classes per 
l’escala de ferro i pel gimnàs.  

 
CICLE INICIAL Entrada:  Porta del c/Pintor Pradilla a les 9:00 hores. Els alumnes entren sols. 

Sortida: A les 16:30 hores. Els mestres lliuren als alumnes a les famílies  a les grades 
del pati d’Educació Infantil. 

 
CICLE MITJÀ Entrada:  Porta del c/Pintor Pradilla a les 9:00 hores.  Els alumnes entren sols. 
                                   Sortida: Porta del c/ Picó i Campamar, a les 16:30 hores.  
 
CICLE SUPERIOR Entrada:  Porta del c/Pintor Pradilla a les 9:00 hores . Els alumnes entren sols. 
                                   Sortida: Porta del c/ Picó i Campamar, a les 16:30 hores. 
 
 
Tots els nens i nenes que van a dinar a casa sortiran a les 12:30 o a les 13:00 hores i entraran sols, 
a les 15 hores per la porta del c/ Pintor Pradilla. 
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- Els dies de festes d’escola i/o AMPA, (Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi...) els alumnes de 
cicle inicial es recolliran a les classes. 
 
- És molt important que respecteu els horaris d’entrades i sortides, i recordeu que les famílies 
no podeu acompanyar als alumnes a les classes, a excepció dels infants de P-3 mentre duri el 
període d’adaptació. D’aquesta manera afavorim l’ autonomia dels alumnes i facilitem la tasca de 
control i supervisió de la consergeria de l’escola. Per qualsevol comunicació cal fer ús de 
l’agenda escolar. 
 
- Si la persona que recull habitualment a l’alumne no pot fer-ho per qualsevol circumstància, es 
prega que s’avisi a l’escola abans de l’hora de sortida.  
 
- En el cas de no poder venir a recollir els infants a l’hora de  sortida, aquests es portaran al servei 
d’acollida de l’AMPA i s’haurà d’abonar el tiquet corresponent. 
 
- Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior podran marxar sols si tenen l’autorització signada 
per la família. 
 
 
Comptem amb la col·laboració de tothom. Gràcies. 
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4. Llibres de text i agendes d’Educació Infantil i Primària.  
L’AMPA ORGANITZA LA QUOTA ÚNICA AMPA-LLIGALL-LLIBRES 2015-16 (veure apartat 5 d’aquesta guia)- Tots els 
llibres es lliuraran  al setembre, previ el corresponent pagament a l’AMPA. 
 
 

EDUCACIÓ INFANTIL  (Els títols de llibres LLIGALL estan escrits en lletra cursiva) 

P 3 
 
 
Els alumnes de P-3 no 
tenen  llibres de text. 
 
Agenda Ed Infantil 
 
(es pot aprofitar la mateixa 
els tres anys d’educació 
infantil) 

P 4 
 
- Matemàtiques. Ed. TEIDE. Quaderns: 
 

Tres i mig: Nombres 
Quatre i mig: Nombres 
Quatre i mig: Dimensions 
Quatre i mig: Problemes 
 

- ANGLÈS  
  SPLASH A Ed. Oxford 
 
Agenda Ed Infantil 
 

P5 
 
Llibres de lectura : 

- “La princesa ratolina” Ed. Cruïlla.  Col. Vull   
    llegir  
- “Les set cabretes i el llop” Ed. Cadí. Col. La  
    muntanya encantada 

- Matemàtiques .  Ed. TEIDE. Quaderns: 
Cinc i mig: Nombres 
Cinc i mig: Problemes 
Cinc i mig: Figures 
Cinc i mig: Operacions 

     
- ANGLÈS  
     SPLASH B Ed. Oxford 
 
Agenda Ed Infantil  
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CICLE INICIAL  (Els títols de llibres LLIGALL estan escrits en lletra cursiva) 
 
1r 
 
- Matemàtiques 1. Projecte TRAM 2.0 Ed. Text-La 
Galera. 
 
- Lectures Projecte TRAM 1 cicle inicial, Ed Text-   
la Galera 
- Llengua Catalana. TRAM 1/2.0. Ed Text-la Galera 
- Llibre de lectura en català: Col·lecció “Pa amb  
  xocolata” (lletra lligada). Ed. Teide  
- Castellà. Cicle Inicial 1. Ed EUMO 
- Llibres de lectura en castellà: Ed. Alfaguara  
  Infantil  Serie Amarilla Album. (lletra lligada) 
- Anglès: Tiger 1 Pb Pack.  Ed MACMILLAN 
 
- Agenda: Escola Font d’en Fargas 
 
- Calculadora (inclosa dins l’aportació de 93€ de material  i  
                               servirà per a tota l’escolaritat) 
 

2n 
 
- Matemàtiques 2. Projecte TRAM 2.0 Ed Text-La 
Galera. 
 
-Lectures Projecte TRAM 2 Cicle inicial, Ed Text- 
la Galera.  
- Llengua catalana. TRAM 2/2.0 Ed Text-la Galera 
- Llibres de lectura en català: Col·lecció “La 
sirena”  (lletra lligada) Ed. La Galera.  
- Castellà. Cicle Inicial 2 . Ed EUMO 
- Llibres de lectura en castellà: Col·lecció “colas 
de  sirena. (lletra lligada) Ed. La Galera 
- Anglès. Tiger 2 Pb Pack N/E. Ed. MACMILLAN 
 
- Agenda: Escola Font d’en Fargas 
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CICLE MITJÀ (Els títols de llibres LLIGALL estan escrits en lletra cursiva) 
 
3r 
 
- Matemàtiques 3: Projecte TRAM 2.0. Ed. Text-La 
Galera (llibre de text) 
- Matemàtiques 3. Projecte TRAM 2.0  Ed. Text-La 
Galera (quadern d’activitats) 
- Llengua catalana 3: Projecte Tram 2.0 (llibre  
  de text) i  Projecte Tram 2.0  (quadern  d’activitats).  
  Ed. Text-La Galera   
- Llibres de lectura en català: 

- “L’ Ingo i el drago” Ed. Cruïlla. Col. Vaixell de  
   vapor 
- “El secret de la Lena”. Ed. Cruïlla. Col. Vaixell  
    de vapor  

- Diccionari català: “Català Escolar” Ed. Santillana. 
 

 - Llengua castellana Ciclo Medio 1. Eumo Editorial. 
 
- Anglès. Tiger 3 P6. N/E Ed. MACMILLAN  
               Tiger. 3  Act Pack. N/E Ed. MACMILLAN  
 
- Agenda Escola Font d’en Fargas 
 

4t 
 
- Matemàtiques 4: Projecte TRAM 2.0. Ed. Text-La 
Galera (llibre de text) 
- Matemàtiques 4. Projecte TRAM 2.0  Ed. TEXT-
La Galera (Quadern d’activitats) 
- Llengua catalana 4: Projecte Tram 2.0 (llibre  
  de text)  Projecte Tram 2.0  (quadern d’activitats).  
  Ed. Text-La Galera 
- Llibres de lectura en català: 

 - “Un dia complicat”. Ed. Cruïlla. Col. Vaixell de 
     Vapor 
- “Per un plat de macarrons”. Ed. Cruïlla. Col.  
   Vaixell de Vapor 
 

- Llengua castellana Ciclo Medio 2.  Eumo Editorial. 
- Diccionari castellà: “Espasa Escolar”.  Ed. Espasa. 
 
- Anglès  Bugs World 4: PB. Ed. MACMILLAN   
               Bugs  World 4 Act  Pack.  Ed. MACMILLAN 
- Flauta (inclosa dins l’aportació de 93€ de material) 
 
- Agenda Escola Font d’en Fargas 
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CICLE SUPERIOR  (Els títols de llibres LLIGALL estan escrits en lletra cursiva) 
 
5è 
- Matemàtiques 5. Projecte TRAM. Ed.Text “La Galera” Llibre de text 
  Matemàtiques 5. Projecte TRAM. Ed . Text “La Galera” Q. activitats 
- Llengua catalana. TRAM 5. Ed. Text “La Galera” Llibre de text 
 
- Llengua catalana. Quadern d’eficàcia lectora vermell Ed. Text-La 
Galera  
- Llibres de lectura en català: “L’una per l’altra” ,Jacqueline Wilson. Ed.  
   Cruïlla,  “La nit de les dues-centes llunes”, Dolors Garcia. Ed. La Galera, Els  
   Grumets , “L’escala del gat” ,Renate Ahrens-Kramer. Ed. Cruïla (Vaixell de  
   Vapor) 
 
- Llengua castellana Cicle Superior 1. Ed.Eumo. 
- Llibres de lectura en castellà  : “El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas  
y el pelmazo” ,Roberto Santiago. Ed. SM (El Barco de Vapor).  “La casa del  
   pánico”,Ed. Edebé 

 
 - Anglès Bugs World 5 Pb Ed Macmillan  
               Bugs World 5 Act Pack. Ed. Macmillan  
            
- Coneixement del Medi Social i Cultural 5. Ed. Cruïlla. 
  Projecte  3.16   
 
- Coneixement del Medi Natural 5. Ed Cruïlla. Projecte 3.16 
 
- Atles Junior Geografia de Catalunya i el món (català) Ed. Vicens  
   Vives 
- Educació per la ciutadania i drets humans. Cicle Superior. Ed.  
  Cruïlla Projecte 3.16 
- Agenda Abacus del curs 
 

6è 
- Matemàtiques 6. Projecte TRAM. Ed.Text “La Galera” Llibre de 
text  
   Matemàtiques 6. Projecte TRAM 2.0. Ed. Text “La Galera” 
activitats 
- Llengua catalana  TRAM 6. Ed. Text “La Galera” Llibre de text 
 
- Llengua catalana. Quadern d’eficàcia lectora lila Ed. Text-La 
Galera 
- Llibres de lectura en català: “Silvestre Malasang”. Antoni 
Dalmases. Ed.Cruïlla (Col. Vaixell de Vapor).  “La biblioteca dels 
llibres buits” Ed.Cruïlla. “El somni d’en Max”,Mª Pilar Isern.Ed.Casals. 
 
- Llengua castellana Cicle Superior 2. Ed. Eumo. 
- Llibres de lectura en castellà:  “Un cocodrilo bajo la cama”  
  Mariasun Landa Ed. SM (El Barco de Vapor). “Muldoon, detective 
privado: El jardín del terror”, Paul Shipton, Ed.Edebé. Colección 
Tucan 10+.  
 
- Anglès  Bugs World 6 Pb.Ed Macmillan  
               Bugs  World 6 Act Pack . Ed. Macmillan  
 
- Coneixement del Medi  social i cultural 6.  Ed. Cruïlla. 
   Projecte  3.16  
 
- Coneixement del  Medi Natural 6. Ed Cruilla Projecte 3.16 

 
-Educació per la ciutadania i drets humans. Cicle Superior. Ed.  
  Cruïlla Projecte 3.16 (compartit amb 5è) 

 
- Agenda  Abacus del curs 
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5. Projecte “LLIGALL” per a la reutilització i socialització 
de llibres de text. 
A l’escola impulsem el  projecte LLIGALL d’acord amb els criteris educatius per a la Educació Ambiental que 
impulsa aquest centre, per estalviar paper  i per afavorir l’estalvi econòmic de les famílies. Aquest projecte,  
està aprovat pel Consell Escolar, segueix les instruccions del Departament d’Ensenyament. 
 
LLISTAT DE LLIBRES “LLIGALL” (Llibres  socialitzats. Propietat de l’escola): 

E.Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 
P5  

*llibres de lectura 

 1r / 2n 

* Lectures Projecte TRAM 

 

* llibres de Lectura. (cat i cast) 

 

3r / 4t 

*Matemàtiques (llibre de text) 

* Lleng.Catalana (llibre de text)) 

* Lleng.Castellana  

* Anglès (Pupil’s Book) 

* Llibres de lectura (cat i cast) 

5è / 6è 

* Matemàtiques (llibre de text) 

* Lleng.Catalana ((llibre de text) 

* Lleng.Castellana  

* Medi Social i Culturall 

* Medi Natural 

* Ciutadania 

* Anglès (Pupil’s Book) 

* Llibres de lectura (cat. i cast.) 

 

Per poder participar en aquest projecte, cada família ha de pagar la QUOTA ÚNICA AMPA-LLIGALL-LLIBRES 

corresponent.  Les aportacions econòmiques per al curs 2015-16 són:  Inscripció a l’AMPA: 36,50€, (anual i per 

família) - LLIGALL: 15,50€ (per cada alumne de l’escola) - Llibres no socialitzats:  8€ (alumnes de P3),  20,50€ (alumnes 

de P4),  25,50€ (alumnes de P5), 81€. (alumnes de 1r a 5è), 81€+20€ (alumnes de 6è,  en concepte de dipòsit/LLIGALL 
que es retornarà a final de curs un cop es recullin tots els llibres Lligall). 

Els llibres es lliuren els dies 3 i 4 de setembre a l’escola (consultar horari a les cartelleres). 
  



                                            

                                                                                                       14

 
 
 
 
 

Normes d’ús i participació  
 
D’acord amb la  proposta de l’AMPA: QUOTA ÚNICA AMPA-LLIGALL-LLIBRES , tots els llibres (socialitzats o 
no) es repartiran els dies 3 i 4 de setembre a les famílies,  previ el corresponent pagament lliurat a 
l’AMPA. 
 
Els llibres LLIGALL han d’anar folrats amb el plàstic protector  que facilitarà la Comissió LLIGALL a l’inici de 
curs quan sigui necessari.  
 
D’acord amb el compromís LLIGALL, si els llibres socialitzats es fan malbé s’hauran de substituir. Cada 
família serà responsable del seu lot de llibres. Si cal,  haurà de reposar-los.  
 
En acabar el curs els llibres LLIGALL es quedaran a l’escola. Si no tornessin, es consideraria com una 
pèrdua i la família els haurà de reposar. 
 
Cada més de juny caldrà fer efectiva la quota de manteniment per alumne. 
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6. Orientacions generals  
 
ADAPTACIÓ ALUMNES P-3 
El dijous , 10 de setembre de 2015, de 10 a 11h, les famílies de P-3, amb els seus infants, estan 
convidades a passar per les classes de P-3 per conèixer a les mestres i les aules. A fi de dur a terme el procés 
d’adaptació, els nens i nenes de 3 anys començaran el curs gradualment. Els dies 14, 15 i 16 de setembre 
serà de 9 a 12’30 hores , amb  servei de menjador de 12’30 a 15 hores, per qui el vulgui utilitzar.  A 
partir del 17  de setembre, l’horari lectiu i l’ús del servei de menjador serà com el de la resta de l’alumnat de 
l’escola.  
 
NOUS ALUMNES MATRICULATS de P4, P5 i Primària 
El mestre  d’acollida es posarà en contacte amb les noves famílies, per fixar dia i hora d’entrevista, conèixer als 
mestres tutors/es i passar les proves de curs.  
 
ABSÈNCIES I MALALTIES 
En el cas que un alumne hagi de marxar abans de l’hora de sortida, és necessari que lliuri un justificant signat per la família 
al seu mestre/a. Preguem a les famílies que avisin a l’escola si per algun motiu l’infant no pot assistir a classe. Les faltes 
d’assistència només poden estar justificades pels pares o tutors, amb nota escrita a l’agenda o verbalment. 
En el cas de malalties infeccioses (xarampió, varicel·la, conjuntivitis, etc.) cal portar un informe del metge certificant l’alta 
que permeti l’alumne reincorporar-se a l’escola.  
Si l’infant ha de prendre algun medicament, cal intentar adequar la dosi a l’horari de casa. Si no fos possible, és 
imprescindible la recepta o informe del metge i l’autorització escrita corresponent on consti l’hora, la dosi i els dies que ha de 
durar el tractament. L’imprès per aquesta autorització està al web del centre i es pot demanar a consergeria. D’acord amb 
la  normativa vigent , l’escola no subministrarà cap tipus de medicament sense aquesta autorització. 
Si detecteu algun cas de polls o llémenes, aviseu immediatament al tutor/a i adopteu les mesures necessàries 
per eliminar-los fins al final del tractament. El Departament de Sanitat recomana que quan un alumne estigui 
parasitat no assisteixi a l’escola fins seguir el tractament adequat. 
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ESMORZARS 
 
Cal que els alumnes vinguin a l’escola havent esmorzat bé a casa. 
 
Tot i així, els alumnes de Primària, poden portar un petit desdejuni per prendre a mig matí a l’hora del pati. Per 
raons dietètiques i de bons hàbits alimentaris, aconsellem portar un petit entrepà, fruita, làctics, fruits secs, 
etc. i demanem que eviteu al màxim productes de pastisseria industrial  del tipus bollycao, donetes, 
donuts i similars. no es poden portar llaminadures (“xuxes”). 
 
Com a Escola Verda, i tenint en compte la preservació del medi ambient, volem reduir els residus no 
degradables. Per aquest motiu, demanem que el menjar que portin vingui embolicat en paper, o bé en 
carmanyola,  o el “boc’n roll” de l’AMPA i ampolles reutilitzables . Evitant al màxim el paper d’alumini, 
els plàstics i envasos no degradables. 
 
 
ÚS DE L’AGENDA 
 
L’agenda escolar és el mitjà de comunicació escrit entre l’escola i la família. És important fer-ne un bon ús i 
anotar-hi tot el que calgui. Tots els alumnes de l’escola han de tenir agenda des del primer dia de curs.  
L’agenda de Parvulari i Cicle Inicial és la mateixa, per tant només cal reposar-la quan estigui plena o 
deteriorada. A Cicle Mitjà i Cicle Superior, l’agenda serveix també per  anotar els deures i anunciar les sortides.  
 
Tots els alumnes que portin una nota a l’agenda l’han de lliurar als mestres tutors a primera hora del dia. 
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AUTORITZACIONS 
Per a les activitats que es realitzin fora del centre (sortides, colònies, visites...), cal autorització 
signada per la família. A les reunions  de famílies de cada curs, s’informarà amb més detall. 
 
ENTREVISTES 
Per  sol·licitar una entrevista amb els mestres cal que les famílies concretin data i hora amb els 
tutors dels seus fills. A les reunions de classe s’informarà dels dies d’entrevista de cada 
mestre. 
Al llarg del curs es farà, almenys, una entrevista amb cada família. Els tutors us aniran convocant en 
el moment que creguin convenient. Si veieu la necessitat de tenir alguna entrevista amb algun 
mestre o especialista,  feu arribar una nota a través dels vostres fills i/o filles als tutors. 
Si es vol demanar entrevista per parlar amb algun membre de l’equip directiu cal demanar hora a 
secretaria consultant els horaris a la cartellera de l’entrada de l’escola. 
 
REUNIONS DE CLASSE 
Totes les classes, al principi de curs, faran reunions de pares. Calendari de reunions: 

P-3 dimecres, 28 d’octubre 
P-4 i P5 dimarts, 6 d’octubre 
1r i 2n dimecres, 7 d’octubre 
3r i 4t dimecres, 30 de setembre 
5è i 6è dimarts, 29 de setembre 
 

És molt important l’assistència de totes les famílies. Les famílies assistiran sense infants a les 
reunions. Les reunions començaran a les 16,45h.  
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SORTIDES I COLÒNIES 
A l’escola es considera important la realització de sortides pedagògiques, és per això que aquestes 
s’organitzen en funció de les necessitats de cada cicle. 
Les colònies es realitzen un cop al curs per tal de que els nens i nenes tinguin uns dies de 
convivència entre ells i pugin gaudir d’activitats de lleure que els enriqueixin.  
A les colònies hi van tots els cursos des de P3 fins a 6è.  
Tot l’equip de mestres i el Consell Escolar  valoren positivament les sortides i les colònies així com 
l’assistència de tots els nens i nenes. 
La forma de pagament d’aquestes activitats està detallada a l’apartat d’aportacions econòmiques. Es 
recorda que per anar a les sortides i colònies s’ha d’estar al corrent dels pagaments de 
l’escola. 
 
MATERIAL SOCIALITZAT 
L’Escola ha optat pel material socialitzat. Aquesta organització ens ajuda a afavorir els hàbits de 
respecte i conservació del material, i a compartir. Aquest material socialitzat es compra amb una 
aportació econòmica que han de fer efectiva totes les famílies a l’inici de curs, com s’explica a 
l’apartat 7 d’aquesta guia.  
 
AVÍS IMPORTANT: Els alumnes no poden portar diners ni llaminadures a l'escola. Si en cas de 
necessitat l’alumne ha de portar telèfon mòbil haurà d’estar desconnectat i guardat a la motxilla durant 
l’horari escolar. 
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7. APORTACIONS ECONÒMIQUES. 
  
El Consell Escolar  ha aprovat  les  aportacions econòmiques per al curs 2015-2016.  
 
QUOTA ÚNICA AMPA-LLIGALL-LLIBRES  (informació a l’apartat 5 d’aquesta guia) 
 
L’ import  de MATERIAL SOCIALITZAT 15-16  per a tots els alumnes  de 93 € anuals, serà domiciliat o 
es farà efectiu, abans  del 10 de setembre de 2015. 
 
El  pagament corresponent a SORTIDES i la RESERVA de COLÒNIES de 96 €, serà domiciliat o es farà 
efectiu, al començament de desembre de 2015. 
 
El  pagament corresponent al restant de COLÒNIES, serà domiciliat o es farà efectiu, al començament  
d’abril de 2016.  L’import d’aquest pagament no es pot concretar fins a finalitzar els pressupostos de sortides 
i colònies de tot el curs. 
 
Les quotes de PISCINA per a P4, P5 i 1r es concretaran a principi de curs. 
 
Els pagaments de material, sortides i colònies, piscina i QUOTA ÚNICA AMPA-LLIGALL- LLIBRES es 
poden domiciliar o fer l’ingrés en el compte de: Catalunya Caixa núm. ES94 2013 0280 78 0200708363, 
indicant sempre el nom i cognoms de l’alumne. 

 
MOLT IMPORTANT:  
Si no es domicilien els pagaments cal lliurar els rebuts corresponents als tutors en els terminis previstos. 
Passats tres dies de les dates límit caldrà fer-ho a la secretaria de l’escola. Caldrà pagar 2€ per cada rebut 
retornat en concepte de comissió bancària. 
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8. Educació Infantil. Orientacions per a les famílies. 
 
EQUIP I MATERIAL que els alumnes han de portar de casa. TOT MARCAT amb nom i cognom: 
 
ESPECÍFIC PER A P-3  

-  Una motxilla mitjana, que puguin obrir i tancar ells mateixos. Sense rodes. 
-  Dues bates, una dilluns i una dimecres. Recomanem sense botons, amb goma als punys i beta per penjar. 
-  Una bossa de roba, amb una cinta per poder-la penjar amb roba de recanvi amb muda sencera, inclòs 

calçat. 
-   Una jaqueta per sortir al pati. (Quan ho indiquin les mestres). 
-  Dos paquets de tovalloles humides i dues capses grans de mocadors de paper. 

 
PER SERVEI DE MENJADOR:  un llençol que podreu comprar a l’escola, i una flassada mida bressol. 

ESPECÍFIC PER A P-4 i P-5 
-  Una motxilla mitjana, que puguin obrir i tancar ells mateixos. Sense rodes. 
-  Dues bates, una dilluns i una dimecres. La bata s’aconsella cordada per davant, amb goma als   
  Punys i beta per penjar 
-  Una capsa gran de mocadors de paper. 
-  Tovalloles humides. 
-  Un got de plàstic amb nansa marcat amb el seu nom.   
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TOTA LA ROBA (bata, jaqueta, etc.) ha de portar una cinta de goma d'uns 15 cm. de llarg per poder-la penjar. 
  També ha d'anar marcada amb el seu nom i cognom sencer (no inicials) brodat, imprès, o escrit. 
 
 
 
EQUIP DE PSICOMOTRICITAT PER A P-3, P-4 i P-5 
 
El dia de psicomotricitat l’alumne/a ha de venir a l'escola amb la roba adient posada: 
- xandall 
- calçat esportiu cordat amb velcro. 
 
S’han de portar mitjons gruixuts amb sola que no rellisqui per fer l’activitat. Aquests mitjons es deixen a 
l’escola. 
 
P-5 cal que porti una samarreta de recanvi per canviar-se després de les sessions. 
És imprescindible la roba adient per fer l'activitat de psicomotricitat.  
 
 
 
 
JOGUINES  
 
Els alumnes no hauran de portar joguines de casa. Tan sols podran portar-les quan el professorat així ho 
indiqui.  



                                            

                                                                                                       22

ESMORZARS 
Els alumnes de parvulari hauran de venir esmorzats de casa.  
 
ANIVERSARIS 
Per facilitar la tasca pedagògica celebrarem els aniversaris segons acords amb els mestres tutors/es. Si us plau, 
no porteu llaminadures, només s’acceptaran coques casolanes i senzilles, galetes o similars. A les reunions de 
classe es parlarà de les característiques de celebració pròpies del cicle. 

PISCINA A L’ESCOLA 
A l’escola els nens i nenes de P4, P5 i 1r fan piscina en horari lectiu una vegada a la setmana, l’activitat de 
piscina està aprovada pel  Consell Escolar del centre, que l’ha valorat com a molt positiva per als alumnes i 
aconsella la seva realització. A principi de curs es donarà més informació. Cal formalitzar la inscripció per 
aquesta activitat i pagar la quota corresponent.  
 
EQUIP DE NATACIÓ (P-4 i P-5) 

-  Vestit de bany.  
-  Gorra de bany de colors vius amb el nom per fora i lletres grans. 
-  Tovallola gran o barnús i tovalloleta petita per als peus. 
-  Xancletes de goma. 
-  Roba interior de recanvi. 
-  Una bossa de plàstic. 

És obligatori que el dia de natació,  els alumnes vagin vestits amb xandall. Tot l'equip ha d'anar marcat amb 
el nom i cognom. En cas que algun infant pateixi alguna infecció tipus “molusculum”, fongs, etc., no podrà 
participar en aquesta activitat fins portar un justificant mèdic que ho autoritzi. 
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9. Cicle Inicial de Primària (1r i 2n). Orientacions per a 
les famílies. 
 
EQUIP I MATERIAL. Tot el material escolar és socialitzat. A part els alumnes han de disposar de: 
Motxilla sense rodes.  Dues bates, una a la classe i l'altra a casa, per canviar-la sempre que calgui. La bata ha de 
ser cordada per davant. Dues capses grans de mocadors de paper i una de tovalloletes humides. Una carpeta 
senzilla sense separadors (serà la carpeta viatgera). 
 
TOTA LA ROBA (bata, jaqueta, etc.) ha de portar una cinta d'uns 15 cm de llarg per poder-la penjar. 
També ha d'anar marcada amb el seu nom i cognom sencer (no inicials). 
    
EQUIP ESPORTIU 
El dia d’Educació Física l’alumne-a ha de venir a l'escola amb la roba adient posada: xandall,  calçat esportiu.   
Cal que porti una bossa amb roba de recanvi per canviar-se després de les sessions. S’informarà més a cada 
classe. 
Si no venen amb la roba adient, ni recanvi  no podran fer l'activitat d’Educació Física. 
 
 
JOGUINES 
Els alumnes no han de portar joguines de casa, només poden fer-ho en casos excepcionals quan el mestre ho 
demani. 
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ESMORZARS 
Els alumnes poden portar un petit esmorzar a l’escola.  (Veure Orientacions Generals. Pàg. 16) 
 
ANIVERSARIS 
Els aniversaris se celebraran sempre a l’hora del pati i es comunicarà al tutor/a amb antelació. És 
convenient que portin qualsevol cosa fàcil de repartir (galetes, magdalenes…) sempre i quan no siguin 
llaminadures. Es recorda que les festes d’aniversari es poden celebrar al pati de l’escola, demanant 
l’autorització corresponent. 

PISCINA A L’ESCOLA 

A l’escola,  els alumnes de P-4, P-5 i 1r fan piscina en horari lectiu una vegada a la setmana, l’activitat de 
piscina està aprovada pel Consell Escolar del centre, que l’ha valorat com a molt positiva per als alumnes i 
aconsella la seva realització. A principi de curs es donarà més informació. Cal formalitzar-ne la inscripció a 
aquesta activitat i pagar la quota corresponent. L’Ajuntament subvenciona aquesta activitat per al 1r. curs de 
Primària 

EQUIP DE NATACIÓ  (1r de Primària)  

Per a  l’activitat de piscina els alumnes hauran de portar: 
  - Vestit de bany (les nenes amb banyador d'una peça) 
  - Gorra de bany  
  - Una tovallola gran o barnús i una de petita 
  - Xancletes de goma 
 

És obligatori que el dia de natació els alumnes vagin vestits amb xandall.  Tot l'equip ha d'anar marcat amb el 
nom i cognom. En cas que algun infant pateixi alguna infecció tipus “molusculum”, fongs, etc., no podrà 
participar en aquesta activitat fins portar un justificant mèdic que ho autoritzi. 
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10. Cicle Mitjà de Primària (3r i 4t). Orientacions per a 
les famílies.  
 
NOVETATS A LA CLASSE DE 3r 
L’alumnat de 3r de Primària inicia el Cicle Mitjà i estrena una nova organització del material i del treball. A la reunió 
pedagògica s’informarà adequadament. 
 

EQUIP I MATERIAL: El material continua sent socialitzat com fins ara, però una part serà custodiada 
pel mateix alumnat. El mestre donarà a cada alumne un petit estoig  amb : un llapis, un bolígraf vermell, una 
goma, una maquineta i un regle de 15 cm. El material es reposarà quan sigui necessari. Si aquest material es 
perd o es deteriora indegudament l’alumne/a és responsable de reposar-lo per un d’igual per tal d’arribar cada 
dia a l’escola amb tot aquest material a punt.  
 
Agenda (la subministrarà l’AMPA). L’agenda és un model comú al Cicle Mitjà i Superior. Serveix per recordar 
els treballs pendents i per les comunicacions entre la família i l’escola i viceversa (retards, malalties, 
entrevistes, demandes...). 
 
A part, els alumnes han de portar de casa: 
 
Motxilla: Amb capacitat per als llibres i carpeta . Si és possible sense rodes. 
 
Carpeta classificadora: Per tal d’endreçar els treballs que s’estan fent i no són acabats, es farà servir una 
carpeta amb separadors (6 com a mínim) que cada alumne portarà de casa seva. És imprescindible que la 
transportin cada dia a la motxilla per tal d’acabar les feines pendents, tant a casa com a l’escola. 
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ESPORTS: El dia d’Educació Física, els alumnes han de venir a l'escola amb la roba adient posada:  xandall i  
calçat esportiu. 

Cal que l’alumne porti una bossa amb roba de recanvi per canviar-se després de les sessions i adjuntar:  
tovallola de bany,  xancletes de bany,  pinta o raspall 
 
AVÍS: L’alumne que no porti l'equip adequat no assistirà a la classe d’Educació Física. 
En cas de no poder fer Educació Física ocasionalment, s'ha de portar una nota signada per la família a l'agenda 
del nen/a. 
 
 
TALLERS / PLÀSTICA:  Bata o similar 
 

ESMORZARS:  Els alumnes poden portar un petit esmorzar a l’escola. (Veure Orientacions Generals. Pàg. 16) 

 

ANIVERSARIS : Els aniversaris es celebraran sempre a l’hora del pati i es comunicarà al tutor/a amb 
antelació. És convenient que portin qualsevol cosa fàcil de repartir (galetes, magdalenes…) sempre i quan no 
siguin llaminadures. Es recorda que les festes d’aniversari es poden celebrar al pati de l’escola, demanant 
l’autorització corresponent. 

 
 
JOGUINES 
Els alumnes no han de portar joguines de casa, només poden fer-ho en casos excepcionals quan el mestre ho 
demani. 
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11. Cicle Superior de primària (5è i 6è). Orientacions 
per a les famílies.  
 
EQUIP I MATERIAL: El material continua sent socialitzat com fins ara, però una part serà custodiada 
pel mateix alumnat. Cada alumne podrà portar el seu estoig per al material que trimestralment es lliurarà a 
cada alumne: llapis, goma, maquineta,  bolígrafs i  pilots. Anualment, se’ls lliurarà: subratllador,  regle i porta-
folis. Si aquest material es perd o es deteriora indegudament l’alumne/a és responsable de reposar-lo per un 
d’igual per tal d’arribar cada dia a l’escola amb aquest material a punt.  
 
Agenda (la subministrarà l’AMPA). L’agenda és un model comú al Cicle Mitjà i Superior. Serveix per recordar 
els treballs pendents i per les comunicacions entre la família i l’escola i viceversa (retards, malalties, 
entrevistes, demandes...).  
 
A part els alumnes han de portar de casa: 
 
Motxilla: Amb capacitat per als llibres i carpeta . Si és possible sense rodes. USB de 4 Gb 
 
Carpeta classificadora: Per tal d’endreçar els treballs que s’estan fent i no són acabats, es farà servir una 
carpeta amb separadors (6 com a mínim), que cada alumne portarà de casa seva.  
 
ESPORTS: El dia d’Educació Física, els alumnes han de venir a l'escola amb la roba adient posada:  xandall i  
calçat esportiu. Sense polseres, collarets, mocadors, o altres objectes personals que puguin dificultar l’activitat 
d’educació física. 
Cal que porti una bossa amb roba de recanvi per canviar-se després de les sessions i adjuntar:  tovallola de 
bany,  xancletes de bany,  pinta o raspall 
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AVÍS: L’alumne que no porti l'equip adequat no assistirà a la classe d’Educació Física. 
 
En cas de no poder fer Educació Física ocasionalment, s'ha de portar una nota signada per la família a l'agenda 
del nen/a. 
 
 
TALLERS / PLÀSTICA:  Bata o similar, quan es necessiti. 
 

ESMORZARS:  Els alumnes poden portar un petit esmorzar a l’escola. (Veure Orientacions Generals. Pàg. 16). 

 

ANIVERSARIS : Els aniversaris es celebraran sempre a l’hora del pati i es comunicarà al tutor/a amb 
antelació. És convenient que portin qualsevol cosa fàcil de repartir (galetes, magdalenes…) sempre i quan no 
siguin llaminadures. Es recorda que les festes d’aniversari es poden celebrar al pati de l’escola, demanant 
l’autorització corresponent. 

 
 
JOGUINES 
Els alumnes no han de portar joguines de casa, només poden fer-ho en casos excepcionals quan el mestre ho 
demani. 
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12. Avaluacions 
 
 
 
Educació Infantil (P-3, P-4, P-5):  Informes al gener i  al juny. 
 
Primer Cicle de Primària (1r i 2n):  Informes al desembre, març i  al juny. 
 
Segon Cicle de Primària (3r i 4t):  Informes al desembre, març i al juny. 
 
Tercer Cicle de Primària (5è i 6è):   Informes al desembre, març i al juny. 
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13. AMPA  
Per a poder participar a les activitats i serveis de l’AMPA cal fer efectiu l’import de la quota anual de  soci de 
l’AMPA.  Es fa un ingrés per família de 36,5€ conjuntament amb la QUOTA ÚNCA  AMPA-LLIGALL-LLIBRES.  P
 er consultes: ampafontfargas@gmail.com i/o al web www.ampafontdenfargas.cat 
 
SERVEI DE TEMPS DE MIGDIA  
El Consell Escolar aprova la gestió del servei de menjador a través d’un conveni signat entre la direcció de 
l’escola i l’AMPA. Anualment l’AMPA contracta el servei amb l’empresa adjudicatària. Per al curs 2015-2016 serà 
també amb l’empresa PAM I PIPA. 
 
MOLT IMPORTANT: tots els alumnes que vulguin fer ús d’aquest servei, tan si és de forma fixa o esporàdica, 
han d’haver presentat el full d’inscripció de menjador en els terminis previstos. La normativa d’aquest 
servei es podrà consultar al web de l’AMPA. 
 
Al setembre es farà arribar a totes les famílies de l’escola més informació  d’aquest servei i el preu. 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
Les activitats previstes per al curs 2015-2016 s’oferiran en horari de tarda i migdia. L’AMPA 
treballa per mantenir l’oferta actual. Al juny, juntament amb els informes s’ofereix més informació. 
  
SERVEI D’ACOLLIDA 
Hi ha servei d’acollida organitzat per l’AMPA, els matins de 7:30 a 9:00 hores i per la tarda  fins les 
18:00 hores. El servei d’acollida pot ser fix per mesos o esporàdic mitjançant tiquets diaris. 
Cal ser soci de  l’AMPA i omplir la butlleta d’inscripció corresponent. 
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14. Equip de mestres i personal de l’escola 
 
 
Mestres de Parvulari: 
Rosa Aumatell 
Sole Casal 
Trini Godoy 
Lurdes Lacorte 
Neus Pons 
Lluïsa Terrades 
........................ 
 
 
Mestres de Primària: 
Marisa Agueda 
Xavier Cererols 
Elena Cobo 
Montse Daví 
Loli Domingo 
Anna Escola 
Gemma Fernàndez 
Cèlia Gispert 
Montserrat Mur 
Concha Saludas 
Pep Vallès 
........................ 
........................ 
 
 

 
Especialistes d’Anglès: - Vanessa Roiz, Rosa Mª Espín 
Especialista de Música: Albert Torres 
Departament d’Orientació: Ismael Castellote – Ana Isabel Perosillo. 
Aula d’Acollida:......................................... 

 Educació Física:  Joan Marc Miron 
Coordinador d’Informàtica: Albert Torres 
Coordinador de Riscos Laborals: Joan Marc Miron  
Coordinador LIC (Llengua Interculturalitat i Cultura): Rosa Mª Espín 
EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic): Nati Ruíz, Esmeralda Repilado 
CREDA (Centre Recuperació Específica Deficiència Auditiva) Marisa Càncer 
 
Administrativa: Débora Carvajal 
TEI (Técnica d’Educació Infantil): Merche Rodríguez 
Conserge: Francesc Casals 
Equip de menjador: personal de l’empresa Pam i Pipa 
Coordinadora de menjador: Míriam Palacios 
Personal de neteja: personal de l’empresa CLECE/ Consorci d’Educació BCN 
Coordinadora d’activitats extraescolars i serveis AMPA: Maribel Tapiador 
Equip de monitors activitats extraescolar i servei d’acollida: personal 
contractat per les empreses DIVERJOC, DINÀMIC, ADAMI i DOCKLANDS a través de 
l’AMPA. 
 
Equip Directiu                                   
Direcció: Lluïsa Terrades                           
Cap d’estudis: Cèlia Gispert              
Secretaria: Marisa Agueda                    
                                                  

(L’ organització de l’equip pedagògic per nivells i els mestres nous es farà arribar al mes de setembre 2015) 
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