
	
 
 
Benvolgudes famílies, 

Se’ns han acabat les vacances d’estiu i ara toca tornar a la feina i reprendre el 

ritme habitual de l’any, aspecte que vivim amb emoció i amb energia sobrera per 

fer-ho!. No obstant, ens encanta dedicar una estona a recordar l’estiu, els llocs on 

hem estat i els moment màgics que hem viscut. I és que de ben segur que han estat 

unes setmanes fantàstiques, escapant de la calor o buscant-la, segons els gustos, 

però vivint la vida amb entusiasme, lluny de la monotonia… 

 

Ara sí, és moment de posar-nos les piles i tornar a les receptes pedagògiques ja 

tan habituals entre nosaltres, i continuar amb la passió que mai abandonem, però en 

aquest cas per l’educació! 

 

Estem molt feliços de fer pedagogia i en un projecte tan singular i, sobretot, que 

ens atorgueu la confiança de participar, juntament amb vosaltres, en l’educació 

dels vostres fills i filles. És un honor i un plaer!! 

 

Us donem la benvinguda al curs 2017-2018. Com ja sabeu, ens teniu a tot l’equip de 

treball ja al peu del canó i pel que necessiteu!! 

 

Sigueu tot@s molt benvingud@s! 

 

 

Francesc Morilla  

Director 

  



	
 
 
Aprofito, també, per recordar algunes informacions que crec poden ser 
interessants: 
 
-Us adjunto un dossier informatiu molt útil, ja que trobareu la informació bàsica i 
pràctica del funcionament del nostre centre.  
 
Us recomano 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. 
 
A més a més de la informació, trobareu les normes generals de l’escola: 
assistència, entrades i sortides…, que espero es puguin complir amb la vostra ajuda 
i col•laboració, tant a l’escola com a casa per tal de donar unes referències clares 
als vostres fills. 
 
L’AMPA continuarà oferint activitats extraescolars i reunions per tal d’afavorir la 
comunicació i la participació de tots els pares i mares. El fet de sentir-nos part 
d’una comunitat tan ampla com una escola, ajuda als nens i a les nenes a guanyar 
seguretat i a construir la seva pròpia identitat. 
 
Si us plau, llegiu amb atenció aquesta primera comunicació i les que us aniran 
arribant al llarg del curs, totes serviran per tenir-vos informats, és la manera de 
poder escoltar els nostres missatges. 
 
Resto a la vostra disposició i agraeixo la vostra col•laboració. 
 

 
Informació important 

• En el dossier d’inici de curs trobareu els mestres tutors, especialistes i de 
reforç amb qui comptarem durant aquest curs escolar 2017-18; 

• A les reunions de famílies recordarem: 
o Equipació esportiva i identificativa d’escola. Es fa necessari que els alumnes 

vagin identificats amb l’equipació d’escola, especialment quan es practica 
educació física o psicomotricitat i molt en concret quan es fan sortides 
escolars a l’igual que quan es participa en competicions extraescolars. Des del 
primer dia de setembre podeu anar a la botiga d’esport SILLERO (c/ Torras i 
Bages, 4) a comprar la roba esportiva (xandall i samarreta). Trobareu totes 
les facilitats a l’hora d’escollir el que necessiteu.  

o L’AMPA us podrà atendre el dilluns a les 9h. 
o Piscina extraescolar. En breu farem reunió a les instal·lacions del CTC (club 

tennis Castelldefels), per explicar el funcionament de la piscina en horari 
extraescolar. 



	
 
 

o Servei d’acollida. Continuem oferint el servei d’acollida matinal. La monitora 
responsable continua sent Mercedes (coordinadora de menjador). 

o Menjador escolar: Mercedes és la persona responsable del servei. 
o Activitats extraescolars: Mari és la persona responsable de les activitats. 

(en breu rebreu informació tant de menjador com d’extraescolars). 
 

o L’escola continua treballant amb l’aplicació BYNAPP, és per això que 
necessitem que tots la tingueu descarregada i en ús. (informarem de les 
novetats de l’aplicació). 

o Els vostres fills continuen treballant amb plataforma educativa (us 
informarem al respecte). 

o La nostra escola ha estat seleccionada per portar a terme un projecte de 
robòtica i programació a nivell europeu, ERASMUS+. Així disposem de tota la 
informació, us mantindrem informats. 

o Us convidem a que aneu seguint la web de l’escola i el facebook, ja que 
actualitzem gairebé diàriament les notícies. 

o Trobareu també en la web el calendari actualitzat amb totes les sortides, 
activitats, etc... de tot el curs. 

o Us animem a que us subscriviu al ‘butlletí’ de la web, d’aquesta manera cada 
vegada que publiquem alguna cosa us arribarà per e-mail. 

 
Gràcies i qualsevol consulta:  

escolajverdaguer@xtec.cat 
jverdaguer.ampa@gmail.com	

 
Francesc Morilla 
Director 


