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CONTINGUT  Inici de curs escolar 2016/17  

Salutació 
 

Professorat 
 

Hores de visita 
 

Normes de funcionament 
 

Relació família-escola 
 

AMPA 
 Calendari escolar 

 Rebeu una cordial salutació de benvinguda totes 
les famílies que ja hi éreu el curs passat i totes 
les famílies que entreu per primera vegada a 
formar part de la nostra escola. 
Us presentem un dossier informatiu molt útil, 
perquè trobareu tota la informació bàsica i 
pràctica del funcionament del nostre centre. Us 
recomanem llegir-lo amb atenció doncs serà 
important per tal de conèixer en línies generals 
l’escola on els vostres fills passaran moments 
inoblidables i importats per la seva educació i el 
seu futur. 

 

   
 Professorat 

Tutors grup classe 
 

  Educació Infantil 
I3: Silvia Pascual 
I4: Silvia Martin  
I5: Marian Artigot 
Suport i especialista:  
Teresa Riera i Ester Escofet 
Vetlladora: Gemma Torrent 

Equip Directiu 
 

Director: 
Francesc Morilla 

 
Cap d’estudis: 
Montse Pérez 

 
Secretària: 
Marta Prats 

HORES DE VISITA 
Director: 

Dilluns: 9’10h a 10h 
Dimarts: 9’10h a 10h 

Dimarts: 15’10 a 16’10h 
Dimecres: 9’10h a 10h 

Secretària: 
Dimecres: 9’10h a 10h 

Dijous: 9’10h a 10h 
    Conserge: Paco Garrandés 

Administrativa (Pepi): 
Dilluns: 9’10h a 13’30h 
Dijous: 9’10h a 13’30h 

Tutors i especialistes: 
Dijous de 12’30h a 13’30h 

Cal concertar visita 
(podeu sol·licitar per email) 

Preguem respecteu els horaris 
de visita 

Recordeu que disposeu de l’e-
mail de l’escola per qualsevol 

consulta 
escolajverdaguer@xtec.cat 

 
 

 Educació Primària  
 1r: MªJesús Sánchez 

2n: Beatriz Martínez 
3r: Lola Ricart 
4t: Gloria Ruiz 
5è: Aitor De Echarri 
6è: Martina Mairgünther 

 Biblioteca: Beatriz Martínez 
Ed.Especial: Montse Pérez  
Ll.Estrangera: Anna Rodergas 
Ed.Física: Francesc Morilla i Aitor De Echarri 
Ed.Musical: Ester Escofet 
Atenció diversitat: Marta Prats   

Coordinadores 
 Ed.Infantil: 

Teresa Riera 
Ed.Primària: 

Martina Mairgünther 
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La nostra identitat 

d’escola:  
 
 
 
 

Mediació/emocions 
 
 
 
 
 
 

Aprenentatge 
amb tecnologia  

(tablets, 
plataforma...) 

 
 
 
 
 
 
 

Llengües 
estrangeres  

(EF en anglès, 
extraescolars en 

anglès...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participació i 
col·laboració 

de/amb les 
famílies 

Normes de funcionament 
El funcionament de l’escola es basa en els principis pedagògics concretats en el nostre 
Projecte de Direcció i en els principis normatius recollits en les Normes de funcionament de 
centre (NOFC). 
Us demanem que participeu activament en les propostes de l'escola per tal de poder donar 
una educació integral als vostres fills.  
HORARI El conserge obrirà la porta principal a les 8’55h i a les 14’55h. 
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L’assistència a l’escola és obligatòria. Qualsevol falta s’ha de justificar, 
preguem ens ho comuniquin per plataforma/e-mail/agenda o deixin un avís a 
consergeria. 
Les visites al metge, dentista...que s'hagin de fer en horari escolar, s'han 
d'avisar amb antelació i per escrit al tutor/a (a ser possible mitjançant 
plataforma o agenda). 
En cas d’irregularitats d’assistència d’un alumne, el tutor ho comunicarà a la 
direcció del centre i, en cas de reiteració, la Direcció iniciarà els tràmits legals 
establerts pel Departament d’Ensenyament. 

 
 
 
 
 
 
 

ENTRADES  
I  

SORTIDES 
 
 
 
 
 

E.
In

fa
nt

il  
-Els pares i mares pujaran directament a la classe a deixar-los i a 
recollir-los.  

 
La família que hagi d’entrar a l'AMPA ho farà un cop acabada l'entrada 

o sortida dels alumnes. 

E.
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-Un cop oberta la porta d’entrada, els alumnes pujaran directament a 
l’aula sense haver de fer filera on el mestre hi serà per rebre’ls. 
La família que hagi d’entrar a l'AMPA ho farà un cop acabada l'entrada 

o sortida dels alumnes. 
NORMES COMUNS 

-A partir dels 10’ de retard, l'alumne de primària no podrà interrompre la classe 
i haurà d'esperar fora de l'aula fins a segona hora. 
-Si cal donar un avís, es farà per escrit (o per plataforma) mitjançant una 
notificació a Ed. Infantil i amb l'agenda (o per la plataforma)  a Primària    
- Si un nen/a ha de sortir de l'escola dins l'horari escolar, cal que ho 
comuniquin per escrit (o per la plataforma), especificant qui el vindrà a recollir. 
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-Els nens i nenes han de venir a l’escola vestits adequadament. 
-Per portar a terme correctament l’àrea d’educació física i la psicomotricitat, els 
alumnes han de portar xandall i samarreta de l'escola, que es pot adquirir a l'AMPA, 
posat de casa.  
-El dia que facin una sortida escolar, hauran de portar el xandall de l’escola. 
-La roba que els nens/es d’educació infantil i cicle inicial (1r i 2n) porten a l'escola ha 
d'estar marcada amb el nom. Jerseis, abrics i bates han de dur veta llarga per poder-
los deixar al penjador. 

Educació Infantil: 
-S’ha de portar bata. (Es pot adquirir a l’AMPA)     
-Els alumnes portaran calçat amb velcro, per tal de facilitar la seva autonomia. 
-Psicomotricitat: els alumnes a partir d’I-4 portaran unes sabatilles “xineses” 
(preferentment amb sola blanca) dins d'una bossa de roba marcada amb el nom. 
Aquesta bossa es quedarà al seu penjador.      

Educació Primària: 
-Educació física: els alumnes han de portar un necesser amb pinta, sabó, tovallola i 
unes sabatilles “xineses”  dins d’una bossa (preferentment amb sola blanca).      
-Si un nen no pot fer E.F., cal que porti un justificant dels pares (es pot justificar 
mitjançant la plataforma). 
-Àrea de plàstica: els alumnes han de portar una bata o similar amb el nom i una 
tireta per poder-la penjar. 
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Quan un alumne no pugui venir a l'escola per malaltia o qualsevol altra causa, convé avisar el centre. Si algun 
nen/a té alguna malaltia contagiosa cal comunicar-ho a l'escola. També és important comunicar al tutor de la 
classe si s'han trobat polls, per tal de poder informar a la resta de famílies i fer els tractaments col·lectius 
necessaris. 
En cas d’accident dins d’horari lectiu, el procediment a seguir és:  
realitzar la primera cura i notificar el cas a les famílies perquè acompanyin els fills a l’ambulatori. En cas 
d’extrema gravetat, un responsable de l’escola acompanyarà l’alumne dins de l’ambulància al centre mèdic i, 
des de l’escola, es localitzarà a la família. En aquests casos l’alumne haurà d’estar  acompanyat per un 
familiar. 
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Procurin ajustar l'horari  i prendre el medicament a casa. 
No s’administrarà cap tipus de medicaments als alumnes. Només s'administraran medicaments quan sigui 
del tot imprescindible. En aquest cas i per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o 
tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el 
nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit 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. 
La present normativa afecta tant al professorat com al personal del centre (monitors/es de menjador...) 
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Les sortides formen part del programa anual de centre a fi de complementar les activitats d’aprenentatge. Per 
tant, és imprescindible l’assistència de tot l’alumnat. 
Cal  que es presenti al tutor/a l'autorització signada dels pares. Sense aquesta autorització el nen/a no hi  
podrà participar.  
En cas de no poder assistir -hi per un motiu justificat, es retornarà el 50% de l’import de l’activitat. 
Cal portar el xandall de l’escola, calçat còmode i una motxilla. També cal portar el dinar necessari, evitant 
carregar-los de menjar.  

ENTREVISTES PLATAFORMA REUNIONS DE CLASSE 
Es poden sol·licitar : 
-E.Infantil: amb una nota 
per escrit al tutor/a.  
-E.Primària: a través de 
l'agenda. 

E.Infantil i primària: 
Sempre es podrà fer 
servir la plataforma 

L’agenda escolar/plataforma de centre, a 
més de ser un estri d’organització dels 
alumnes a partir de 1r, també és una via de 
comunicació entre els pares i mares i els 
mestres. 

Els pares i mares han de vetllar per les 
anotacions que hi hagi en 

l’agenda/plataforma. 

A començament de curs i al segon 
trimestre es convoquen reunions de 
classe per tal de compartir els objectius 
del curs dels seus fills i la dinàmica de 
treball. L’assistència a les reunions és 
necessària, i és important que hi 
assisteixin pare i mare, ja que tots dos 
estan implicats en el procés educatiu. 

R E L A C I Ó  FAMÍLIA-ESCOLA 
Les famílies compartiran amb l’escola l’educació dels seus fills mantenint regularment contacte amb el tutor/a de 
classe o establint comunicacions per via de l’agenda escolar/plataforma de centre. Amb aquesta finalitat realitzarem 
diferents reunions i trobades durant el curs.  
Si cal donar un avís, es farà per escrit amb una notificació a Educació Infantil (o per la plataforma)  i amb l’agenda a 
Primària (o per la plataforma) 
En aquelles situacions en què la demanda o els suggeriments dels pares i les mares sobrepassin l’àmbit de la classe, 
es podran adreçar al Director del centre o, si s’escau, als seus representants al Consell Escolar. 

AMPA (Associació de Mares i Pares) 
Per contactar podeu adreçar-vos al seu despatx els dilluns de 9 a 10 h i dijous de 16,30 a 17,30 h. També podeu fer 
servir el correu electrònic: { HYPERLINK "mailto:jverdaguer.ampa@gmail.com" }. La Presidenta de l’Associació és: 
Ana Fernández 
Mitjançant la cartellera i la web/plataforma del centre s’informarà de les diferents activitats que organitzen (xerrades, 
assemblees,…). L’AMPA organitza, com cada curs, activitats complementàries i extraescolars. 

REPRESENTATS DE LES FAMÍLIES AL CONSELL ESCOLAR 
• José Fuentes, Joan Ramon Molero, Sonia Rodríguez. 
• Representant de l’AMPA: Lourdes Espigares. 

MENJADOR ESCOLAR i EXTRAESCOLARS 
Coordinadora de menjador escolar: Mercedes; Telèfon d’atenció de menjador escolar: 697158673 
Coordinadora d’extraescolars: Mari; Telèfon d’atenció d’extraescolars: 659052598 
Disposaran d’un horari concret d’atenció: 

• Horari d’atenció de menjador escolar: 9h a 10h 
• Horari d’atenció d’extraescolars: 16h a 18h 
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