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Escola Pública  

Patronat Domènech 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

EI·3 Cristina Soto 

EI·4 Tania Rodríguez 

EI·5 Montse Sardà 

TEI Xantal Ramon 

EP·1 Sara Pañella 

EP·2 Àngels Esterri  

EP·3 Cesc Noguera 

EP·4 Neus Chamorro  

EP·5 M. José Plou i Belén Aréchaga 

EP·6 Teresa Montenegro i Àngela Vives 

Educació Especial. Neus Chamorro i Belén Aréchaga 

Suport NEE. Olga Àlvarez 

Educació Física. Denise González  

Música. Núria Mateu 

Plàstica. Àngela Cruanyes i persona a determinar 

Anglès. M. José Plou, Anna Ganzer i Raquel Gorbe 

Equip directiu  Àngela Cruanyes – directora 

María José Plou – cap d’estudis 

Cesc Noguera – secretari 

Fins al setembre no sabrem les monitores de menjador responsables de 

cada curs, però us podem avançar els noms de la majoria de les 

monitores que estaran amb nosaltres: Mònica Puentes, Eva Ballesteros, 

Sol Cortés, Vicky Vilalta (substituta Marina Vilanova), Edel Olmedo, 

Laura Sugrañes, Ariadna Pérez , Emma Durany, Júlia Noguera i Rita 

Marimón. 

Administrativa  Milagros López 

Conserge Elena Sigalés 

Neteja  Mari Martín 

Berta Uvidia 

Cuina  Erec Irisarri 

  Lola Tirado  

Encarna Martínez  
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El calendari escolar per al curs 2018·2019 és el següent: 

► 1r trimestre: Del 12 de setembre al 21 de desembre del 2018, 

ambdós inclosos. 

► 2n trimestre: Del 8 de gener al 12 d’abril del 2019, ambdós 

inclosos.  

► 3r trimestre: Del 23 d’abril al 21 de juny del 2019, ambdós 

inclosos. 

Dies festius: 

  24 de setembre (La Mercè) 

  12 d’octubre (Festa del Pi lar)  

  1 de novembre (Tots  Sants)  

  6 de desembre (Const i tució)  

  8 de desembre  (La Immaculada)  

  1 de maig (Festa del  T rebal l )  

  10 de juny (Pasqua Granada)  

 

Les tres festes de lliure disposició aprovades pel Consell Escolar per 

al curs 2018-2019: 

 2 de novembre de 2018 

 7 de desembre de 2018 (Constitució) 

 4 de març de 2019 (Carnestoltes) 

 

Jornada intensiva: 

 21 de desembre de 2018 

 Del 11 al 21 de juny de 2019 

 

 

 
 

El període d’adaptació d’EI·3 és del 12 al 21 de setembre, fent 

l’horari de 9 a 12.30 h. Els dies 12 i 13 les criatures entren en dos 

torns: el primer torn de 9 a 10.30 i el segon d’11 a 12.30 h. El dia 

14 vindrà tota la canalla a les 9 i marxarà a les 12.30 h. Del 17 

al 21, si la criatura ja es va sentint a gust i la família no es pot 

organitzar d’una altra manera, hi haurà la possibilitat de 

quedar-se de 9 a 15 h o de 9 a 16.30 h. A partir del dia 25 

l’horari serà el mateix que per a la resta de nenes i nens de 

l’escola. 
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Matí: de 9 a 12.30 h. 

Tarda: de 15 a 16.30 h. 

Quan la persona que habitualment ve a recollir una criatura no ho 

pugui fer, cal que faci arribar a l'escola una autorització perquè la 

pugui recollir algú altre. No es deixarà marxar cap criatura amb una 

persona no autoritzada.  

Les nenes i els nens que no es vinguin a buscar a l’hora es deixaran 

al servei d’acollida. 

 

El dia 21 de desembre de 2018 i de l’11 al 21 de juny de 2019 farem 

jornada intensiva i l’horari serà de 9 a 12.30 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matins de 9 a 10 h. 

Tardes de 15.30 a 16.30 h. 

Si no us anessin bé aquests horaris hauríeu de trucar per concertar la 

visita. Si no és per una qüestió molt urgent us preguem que no 

truqueu a l’escola entre les 13 i les 15 h. 
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Amb l’objectiu que pugueu planificar una mica millor el curs, us fem 

arribar un calendari d’activitats orientatiu. Hem intentat encabir-hi el 

màxim d’esdeveniments i hem aprofitat per destacar-hi aquelles 

dates en les quals fem activitats que no us podeu perdre. 

El calendari és orientatiu perquè la data d’alguna activitat pot canviar. 

En qualsevol cas, us informarem dels canvis amb el temps suficient. 

Data i hora lloc activitat 

12 de setembre  Inici del curs escolar 

24 de setembre  La Mercè 

Octubre Escola Primera assemblea AFA 

Octubre 16.45h Escola Reunions de classe  

12 d’octubre  El Pilar 

Del 24 al 26 d'octubre Cal Gort Colònies EP1  i EP2 

1 de novembre  Tots Sants 

2 de novembre  Festiu lliure disposició 

6 de desembre  Constitució 

7 de desembre  Festiu lliure disposició 

8 de desembre  La Immaculada 

20 desembre (a confirmar)  Espai Jove Concert de Nadal 

Del 22 desembre al 7 de 

gener 
 Vacances de Nadal 

Del 19 al 22 de febrer La Farga Colònies EP3 i EP4 

1de març Escola Carnaval - Xocolatada AFA 

4 de marc  Festiu lliure disposició 

Dates pendents Molí de la Riera Colònies EI3 

Dates pendents Molí de la Riera Colònies EI4 i EI5 

Del 8 al 12 d’abril Escola Setmana Internacional 

Del 13 al 22 d’abril  Vacances Setmana Santa 

Abril Escola 
Trobada de les famílies de 6è amb 

famílies de 2n d’ESO 

Del 24 al 26 d’abril Cala Canyelles Colònies EP5 i EP6 

1 de maig  Festa del Treball 

Maig Escola Patrotiberi AFA (organitza P4) 

10 de juny  Festa Pasqua Granada 

Juny 16.45 h Escola Reunions de classe  

Del 10 al 21 de juny  Jornada intensiva 

Juny Escola Festa fi de curs AFA (organitza 4t) 

21  de juny Escola Últim dia d’escola. Comiat de 6è 
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La quota de sortides, material i fotocòpies ha quedat fixada pel 

Consell Escolar en 168€, igual que el curs passat. En aquesta 

quantitat s’hi inclouen: 

Totes les activitats i sortides que es faran durant el curs 

(exceptuant les colònies). 

 Fotocòpies blanc i negre i color. 

 Tot el material d’ús habitual a l’escola. 

 La piscina d’EI·5 i 2n (mig curs) 

El pagament es farà per domiciliació bancària i es cobrarà 

íntegrament a començaments del primer trimestre o bé en terminis 

trimestrals.  

Durant la primera setmana de curs es cobrarà la quota de material, 

fotocòpies i sortides, ja que tot el material (colors, bolígrafs...) es 

compra des de l’escola. Això suposa una despesa important i cal 

disposar dels diners per afrontar-la. 

Les famílies que tingueu alguna dificultat a l’hora de fer els 

pagaments us heu de posar en contacte amb l’escola per buscar 

una solució idònia a cada cas. 

 

 

 

 

 

 

Per poder tenir al dia els arxius de l'escola és necessari que durant 

els primers dies de curs les famílies noves ens feu arribar el full de 

dades personals que us adjuntem.  

En el cas de les famílies que el curs passat ja éreu a l’escola només 

cal que ens retorneu el full si hi ha hagut algun canvi respecte a les 

dades de les quals ja disposem a l’escola. 

Si un cop començat el curs es produís algun canvi ens l’hauríeu de 

comunicar per escrit tan aviat com us fos possible. 

Per apuntar-vos o actualitzar el servei de correu electronic de 

l’escola, només cal que envieu les vostres dades a: 

a8007202@xtec.cat indicant el curs, el nom del vostre fill o filla i el 

nom del pare, mare o persona tutora. 
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Com ja sabeu les sortides i les colònies formen 

part del nostre Projecte Educatiu i són activitats 

molt importants dins la línia de treball de l’escola; 

per poder participar-hi és indispensable que ens 

retorneu signades les autoritzacions.  

 

 

 

 

 

 

 

El Consell Escolar és l'òrgan col·legiat on es parlen, discuteixen i 

s'aproven tots els aspectes importants d'organització i funcionament 

del Centre. És un òrgan representatiu de tots els estaments que 

formen part de la vida de l'escola.  

Membres del Consell Escolar  

 Representants de pares i mares: Cecilia Bayo, Minerva 

Casas, Mireia De Mingo, Lutxo Jiménez, Anna Paredes i Inma 

Vicente. 

 Representant de l’AFA: Clàudia Guillem. 

 Representant Personal d’Administració: Milagros López. 

 Representants mestres: Sara Pañella, Àngels Esterri, Montse 

Sardà, Cristina Soto i Teresa Montenegro 

 Representant Municipal: Andreu Parera. 

 Equip directiu: Àngela Cruanyes,  

M. José Plou, Cesc Noguera. 
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 El temps de migdia és de 2 hores i mitja, de 12.30 a 15 h.  

 Els nens i les nenes d’Educació Infantil que es queden a dinar cal 

que portin: 

 Pitet (EI·3) o tovalló amb goma (EI·4 i EI·5) dins d’una bossa de 

roba. Es tornarà a casa cada dia. Caldrà portar-ne un de net a 

diari. 

 En el cas d’EI·3, es portarà a casa un llençolet els divendres i 

caldrà dur-lo net els dilluns. Caldrà, també, una muda de recanvi 

que la tutora ja demanarà així que comenci el curs. 

 Si algunes famílies d’EI·4 creuen convenient que les seves 

criatures portin muda de recanvi, també la poden portar. 

 A partir de 1r i fins a 6è, és convenient dur tovalló de roba, també 

dins una bossa. 

 No s’obligarà en cap cas a menjar-ho tot, però sí que s’intentarà 

que es tasti tot. En cas que alguna criatura no pugui menjar algun 

tipus d’aliment caldrà dur un certificat mèdic. 

 Les informacions que rebreu de les vostres criatures sobre el temps 

de migdia seran: a les reunions de principis de curs, publicacions 

mensuals a la web de totes aquelles activitats que fem al migdia i 

als informes trimestrals. Si alguna criatura presenta algun problema a 

l’hora de menjar, els monitors/es es posaran en contacte amb la 

família d’immediat. D’altra banda, si alguna família té interès a 

parlar amb el monitor o monitora de la seva criatura, només caldrà 

que ho digui a les representants de Crea i Creix (Eva o Vicky), per 

poder concertar una entrevista. 
 

 Si alguna criatura ha de fer algun tipus de règim, 

dieta especial o tractament mèdic, caldrà notificar-ho 

a primera hora del matí a qualsevol dels telèfons de 

Crea i Creix o mitjançant una nota a les mestres de 

cada curs. Aquesta nota és imprescindible i s’hi ha de 

fer constar el nom i cognoms de la criatura, la data i, si 

cal, els dies que durarà el règim, dieta o tractament.  
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 Si una criatura es posa malalta, no vindrà a l’escola o vindrà més 

tard, tant si aquell dia es queda a dinar com si no, cal notificar-ho 

perquè se la tingui o no en compte per a l’estona de migdia. En cas 

que falti per malaltia només cal avisar el primer dia que la criatura 

no es queda a dinar. Totes aquestes trucades s’han de fer entre les 

8 i les 10 del matí als telèfons següents: 

685.497.752 // 685.497.753 
També podeu avisar via mail: creaicreix@creaicreix.net 

Quan la criatura es reincorpori al menjador no caldrà comunicar-

ho. 

Si alguna criatura no es queda a dinar perquè ha d’anar el metge o 

pel motiu que sigui s’ha d’avisar seguint el mateix procediment. Heu 

de tenir en compte que l’horari de sortida serà a les 12.30 i el 

d’entrada a les 15.00 h. No podeu venir-los a buscar més tard ni 

portar-los més d’hora ja que si aquell dia no es queda ha de 

complir l’horari establert per a tothom. 

 

 

 

 

De cara el curs vinent l’empresa de cuina serà Futur i la de 

monitoratge, gestió i coordinació del temps de migdia Crea i Creix. 

La quota de menjador aprovada en Consell Escolar per al proper 

curs és de 6’60€ (3,39€ Futur + 3,21€ Crea i creix). Aquest preu és per 

a les dues hores i mitja de temps de migdia tant per a infantil com 

per a primària. 

Les criatures es poden quedar al menjador cada dia de la setmana 

o uns dies a la setmana de forma regular. També existeix la 

possibilitat de quedar-se un dia de manera esporàdica; en aquest 

cas el preu serà de 7€. 

La quota de temps de migdia està calculada segons els dies lectius 

del curs (176 dies), són dos dies més que l’any passat, pot ser que es 

redueixin quan sapiguem el calendari del 2018. Això vol dir que les 

vacances i dies festius NO ESTAN COMPTATS EN LA QUOTA DE CADA 

MES. 

Per facilitar el funcionament i poder donar un servei de continuïtat i 

sostenible econòmicament parlant, cal un compromís per part 

vostra i per això la vostra inscripció ha de ser anual. Si per una raó 
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de pes us heu de donar de baixa haurà de ser amb 15 dies 

d’antelació i mai a mes començat, sempre d’un mes per altre. 

Si algú vol tenir una cancel·lació fora d’aquest termini s’haurà 

d’abonar una compensació del cost del mes següent al qual es fa 

la cancel·lació. 

La distribució de les quotes es farà de la següent manera: 

Setembre: Els dies lectius que hi hagi que són12 dies. 

Octubre a maig: es farà una mitja sumant tots els dies lectius i 

dividint-ho entre 8 mesos. 19,25 dies per mes. 

Juny: A partir de la jornada intensiva 10 dies lectius 

En el cas de no venir algun dia es descomptarà només la matèria 

primera del menjador (1,28€). 

Els rebuts es cobraran la primera setmana de cada mes.  

En el cas de rebuts retornats, es tornaran a carregar amb el 

recàrrec corresponent, de manera que màxim el dia 10 ha de 

quedar liquidat l’import. Si no és així la criatura perdrà la seva plaça 

de menjador i l’escola adoptarà les mesures aprovades en el seu 

Consell Escolar respecte als rebuts impagats. 

Cas que hi hagi pagaments pendents del curs anterior, la criatura 

no es podrà incorporar de nou al servei de menjador fins que es 

liquidi el deute. 
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De setembre a juny amb un total de 176 dies lectius, sense 

comptar les vacances Nadal, Setmana Santa  i els dies festius 

i de lliure disposició. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE 

 

MENJADOR 2,5H 

( infantil i primària) 

PREU DIA 6,60€ 

(3,39€ de menjador +3,21€ de lleure) 

  

SETEMBRE 

 

OCT - MAIG 

 

JUNY 

MES SENCER 79,20€ 127,05€ 59,40€ 

MES 4 DIES 70,48€ 113,08€ 52,86€ 

MES 3 DIES 55,55€ 88,94€ 41,58€ 

MES 2 DIES 39,60€ 63,53€ 29,70€ 

MES 1 DIA 22,18€ 35,58€ 16,63€ 
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L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Patronat 

Domènech serveix per crear i enfortir espais de treball que 

contribueixin a reforçar el projecte d’escola. 

Per aconseguir-ho, l’AFA posa en joc diferents estratègies.  

a) Per una banda, s’organitza internament al voltant d’una Junta 

que s’encarrega de vehicular la comunicació amb l’equip directiu 

de mestres, gestionar el pressupost de l’associació (provinent de les 

quotes que paguem entre totes i d’alguna subvenció) i representar 

les famílies al Consell Escolar (on es prenen les decisions més 

importants de l’escola). Tot, d’acord amb les indicacions de 

l’Assemblea.  

Actualment, la junta la conformen en Ramon Crespo (President), la 

Meritxell Torné (Vicepresidenta), la Silvina Torrecilla (Tresorera), en 

Fèlix Fernández (Secretari) i la Marta Laparra, la Mª Rosa Casas, la 

Sílvia Saula i la Clàudia Guillem (Vocals). 

b) Per altra banda, l’AFA vehicula la seva activitat a través de les 

comissions de treball. Les comissions són grups de pares, mares i 

mestres que s’organitzen al voltant d’un tema d’interès (la 

solidaritat, el debat, les festes, la biblioteca, el web, etc.) per 

proposar activitats, fer suggeriments i donar suport a  iniciatives 

pròpies i/o comunes. Un cop a l’any, durant l’assemblea general de 

l’AFA, cada comissió exposa els seus plans i projectes així com el 

pressupost que necessita per tirar-los endavant. 

Les comissions són un fantàstic espai per vehicular la participació de 

mares i pares, conèixer gent i estar al dia de tot. Veniu a conèixer 

els seus projectes a la propera assemblea general i animeu-vos a 

participar-hi!  

c) L’AFA també gestiona serveis d’interès com el menjador escolar, 

l’acollida matinal, les activitats extraescolars i el sistema d’ajuts i 

beques que garanteix per a la canalla les mateixes oportunitats. 

Això comporta un volum de feina impressionant, i per això resulta 

importantíssima la feina de secretaria tècnica que fa “Crea i Creix”  
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en la gestió de tot plegat. Són, sens dubte, una de les artèries 

operatives més importants de l’AFA. 

Qui és membre de l’AFA, i què comporta ser-ne soci? 

Som membres de l’AFA totes les famílies que hem fet efectiva la 

quota de 35€  que es paga un cop a l’any (una per família). 

Haver fet efectiva la quota ens dóna dret a participar activament 

dels espais de discussió i decisió de l’AFA (assemblea, comissions, 

etc.). També proporciona descomptes i dret preferent d’inscripció a 

les activitats extraescolars (per als nens i nenes o per a les famílies) 

organitzades per l’AFA. També permet utilitzar sense cap cost els 

serveis de guarderia de l’escola quan hem d’assistir a una reunió de 

classe. 

Què? Us hi apunteu? Només heu d’emplenar el formulari que us fem 

arribar amb aquest llibret. 

En qualsevol cas, deixeu-nos acabar amb una cosa important: 

Apunteu-vos aquest número de telèfon a l’agenda del mòbil: 

644.984.716  

Serveix perquè pugueu enviar un whatsapp a la junta de l’AFA, per 

qualsevol motiu (dubtes, propostes, etc.) 

i en qualsevol moment. A més a més, si 

us el deseu a l’agenda i ens autoritzeu 

a incorporar el vostre mòbil a la 

nostra base de dades, us podrem 

fer arribar directament al mòbil 

informacions importants de l’escola 

IMPORTANT: No, no és un altre grup de 

whatsapp!! Només una llista de distribució 

pensada per a que des de l’AFA us 

puguem fer arribar informacions 

d’interès. Fins aviat!  
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Com ja sabeu la inscripció a les activitats extraescolars va ser al 

juny, si de cara als setembre us interessés inscriure-us a alguna 

activitat, informeu-vos i us direm si queda alguna plaça disponible. 

Igualment, recordar-vos que totes les famílies beneficiaries d’ajuts 

gestionats pel consorci (menjador escolar, etc.) o per la pròpia 

escola (beques de material, etc.) podeu sol·licitar l'ajut individual 

d’extraescolars que gestiona l’AFA. Només cal que ens ho 

comuniqueu a través de la secretaria tècnica (Eva o Vicky de Crea 

i Creix). 

 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

JOCS MOTRIUS I 

ei3-ei4-ei5 

16:45-17:45 

Soci 25€ / No soci 

30€ 

TEATRE 

INFANTIL ei4-

ei5/PRIMÀRIA 

 ep1-ep2-ep3   

      16:45-17:45 / 

16:45-18:00 

Soci 25€ /  No soci 30€ 

 Soci 32€ /  No soci 

37€ 

DANSA CREATIVA 

ei3-ei4-ei5 

16:45-17:45 

Soci 25€ /  No soci 

30€ 

COLLAGE (anglès)  

ei4-ei5  

16:45-17:45 

Soci 37€ /  No soci 42€ 

CERÀMICA 

ep1-ep2-ep3-ep4-

ep5-ep6 

16:45-18:00 

Soci 32€ / No soci 

37€ 

TALLER DE CINEMA 

ep3-ep4-ep5-ep6 

16:45-18:00 

Soci 42€ / No soci 47€ 

COLLAGE (anglès) 

ep1-ep2-ep3 

16:45-18:00 

Soci 37€ /  No soci 

42€ 

CAPOEIRA 

ep1-ep2-ep3-ep4-

ep5-ep6 

16:45-18:00  

Soci 32€ / No soci 37€  

ROBÒTICA 

ep1-ep2-ep3-ep4-

ep5-ep6 

16:45-17:45 

Soci 37€ / No soci 

42€ 

TABALS 

ep3-ep4-ep5-EP6 

16:45-18:00 

Soci 32€/ No soci 37€ 

ESCACS 

ep3-ep4-ep5-EP6 

16:45-17:45 

Soci 25€/ No soci 30€ 

ACOMPANYAMENT 

PISCINA 

 – UBAE 

ei3-ei4-ei5 

16:30-17:30 

Soci 18€/ No soci 22€ 

ACOMPANYAMENT 

UBAE, PEDAGÒGIUM, 

ACADÈMIA 

LLONGUERES 

ei3 a ep6 

16:30-17:30 

Soci 18€/ No soci 22€ 

ACOMPANYAMENT 

UBAE, PEDAGÒGIUM, 

ACADÈMIA 

LLONGUERES 

ei3 a ep6 

16:30-17:30 

Soci 18€/ No soci 22€ 

ACOMPANYAMENT 

UBAE, PEDAGÒGIUM, 

ACADÈMIA 

LLONGUERES 

ei3 a ep6 

16:30-17:30 

Soci 18€/ No soci 22€ 

ACOMPANYAMENT 

UBAE, PEDAGÒGIUM, 

ACADÈMIA 

LLONGUERES 

ei3 a ep6 

16:30-17:30 

Soci 18€/ No soci 22€ 

Activitats extraescolars 
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Serveis d’acollida: 

A continuació trobareu les possibilitats que ofereix el servei 

d’acollida per aquest any. Recordeu que el servei d’acollida 

matinal (SAM) continuarà oferint-nos la possibilitat d’acollir els nens i 

nenes a les 08:50 del matí, fent ús de la tarifa reduïda.  

SAM (Servei d’acollida de matí) 

HORARI DE 8.00 A 9.00h (Quota mensual) 

Dilluns a 

divendres 

4 dies per 

setmana 

3 dies per 

setmana 

2 dies per 

setmana 

1 dia per 

setmana 

Serveis 

puntuals 

36€ 30€ 25€ 22€ 15€ 4€ 

Horari de 8.50 a 9.00h (quota mensual) 

Dilluns a 

divendres 

4 dies per 

setmana 

3 dies per 

setmana 

2 dies per 

setmana 

1 dia per 

setmana 

Serveis 

puntuals 

12€ 10€ 8,5€ 7,5€ 5€ 1,5€ 

Sat (servei d’acollida de tarda) 

horari de 16:30 a 17.30h (quota mensual) 

Dilluns a 

divendres 

4 dies per 

setmana 

3 dies per 

setmana 

2 dies per 

setmana 

1 dia per 

setmana 

Serveis 

puntuals 

36€ 30€ 25€ 22€ 15€ 4€ 
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