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1.  INTRODUCCIÓ 

 
Com cada any us donem la benvinguda i us fem arribar un conjunt 
d’informacions sobre l’organització de l’escola que us poden ser de molta 
utilitat. Així, doncs, recomanem que les llegiu detingudament i que les tingueu 
a mà per poder consultar-les durant el curs. 
 
Us facilitem les dades del centre:  

 

Telèfon Primària 

93 580 88 88  Ext. 3931 

                       Ext. 3932 

                       Ext. 3934 

Telèfon Parvulari 93 580 88 88  Ext. 3933 

Adreça electrònica de l’escola escolalasinia@cerdanyola.cat 

Adreça electrònica de l’AMPA ampalasinia@hotmail.es 

Web de l’escola www.emlasinia.cat 

 
 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
 

SECRETARIA-ADMINISTRACIÓ: Dimarts de 15 a 16.30 

        Dimecres de 9 a 10.30 

CAP D’ESTUDIS:       Dilluns de 15 a 16.30 

                                                           Divendres de 9 a 10.30 

DIRECTOR:                               Dilluns de 9 a 10.30 

                                                                     Divendres de 15 a 16.30 
   

Hauríeu d’intentar respectar, en la mesura del possible, l’horari. Si no pot ser, 
demaneu cita prèvia. 

mailto:escolalasinia@cerdanyola.cat
mailto:ampalasinia@hotmail.es
http://www.emlasinia.cat/
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2.  CALENDARI ESCOLARI 
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3.  HORARI LECTIU 

 
 
L’horari lectiu del curs 2016-2017, aprovat pel Consell Escolar i autoritzat per 
la Delegació d’Ensenyament de la Generalitat, és el següent: 

 

Del 12 de setembre de 2016 al 2 de juny de 2017 jornada partida 

de 9 a 12:30 h. i de 15 a 16:30 h. 

Del 5 al 21 de juny de 2017  jornada intensiva,  

de 9 a 13h. 

Igualment, es farà jornada intensiva, de 9 a 13h, el dia 22 de 
desembre de 2016 

 
3.1. Entrades, sortides i absències. 

 
3.1.1. Entrades 

 
Les hores d’entrada durant la jornada partida són les 9 del matí i les 3 de la 
tarda.  

 

L’alumnat del Cicle Superior i de P5 entrarà per la porta del carrer La Sínia. 
 

L’accés al Centre de la resta de cicles de Primària es fa per la porta del carrer 
Diluvi. 

 

L’alumnat d’Educació Infantil, P3 i P4,  entra per la porta principal a l’hora 
corresponent. Per tal de facilitar la sortida s’obren les portes cinc minuts 
abans. 

 
Les portes es tanquen cinc minuts després de l’hora d’entrada. L’alumnat que 
arribi més tard haurà de presentar la corresponent justificació del retard, a 
través d’una nota o de l’agenda escolar. 
 
Recordeu que la manca de puntualitat perjudica l’inici de l’activitat de tot el 
grup, i no només de la persona que arriba tard. 

 
És aconsellable que l’alumnat que acostuma a venir sol a l’escola arribi amb 
10 minuts d’antelació, com a màxim. Alguns que ho fan abans, acostumen a 
jugar amb la pilota al mig del carrer i corren un risc innecessari. 

 
Cal que les famílies que venen en cotxe respectin les zones d’aparcament i no 
col·lapsin els accessos a l’escola. És recomanable acompanyar l’alumnat a 
peu, sovint s’hi arriba abans que en cotxe. 
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3.1.2. Sortides 
 

De P3 fins a 2n, els nens i les nenes s’esperen amb la mestra o el mestre fins 
que els venen a recollir. Si la persona que vindrà a buscar-los no és l’habitual, 
cal comunicar-ho a l’escola. Cada nivell té un lloc establert per a les sortides. 
Un cop més, us recordem la importància de la puntualitat. 

 
Si algun cop feu tard per recollir el vostre fill/a a la sortida de l’escola, aviseu-
nos ràpidament i recordeu que el trobareu a l’aula de “guarda d’infants” fins a 
les 6 de la tarda. L’abonament de l’import, el fareu mitjançant uns tiquets que 
haureu de comprar a l’Ampa (si és una urgència, ja el portareu al dia següent). 
Si després de les 6 de la tarda encara no s’ha recollit l’alumnat, l’escola 
actuarà seguint les instruccions del Departament d’Educació. 
 
A partir de 3r, l’alumnat surt sol de l’escola i pot marxar sense 
acompanyament si la família ho autoritza. 

 
La conserge ha de tancar les portes dels dos edificis a les 16.45 h. perquè en 
un,  s’han de dur a terme les activitats extraescolars que es fan a la pista i en 
l’altre,  el servei de guarda d’infants d’Educació Infantil, quan fa bon temps, 
aprofita el pati d’aquest recinte. Un curs més demanem la vostra col·laboració 
per facilitar aquestes tasques i recordem que ningú no es pot quedar dins el 
recinte escolar un cop acabat l’horari lectiu. 

 
Per poder sortir del centre durant l’horari lectiu o de menjador, cal trucar o 
avisar per escrit al tutor o a la tutora i és obligatori venir a buscar 
l’alumne/a  a l’escola, fins i tot en el cas que normalment marxi sol o sola cap 
a casa. 
 
3.1.3. Absències 

 
En cas d’absència o retard imprevist cal comunicar-ho al centre el mateix dia. 
El tefelfon és: 93 580 88 88 Ext 3932 
 
Si es preveu una absència o retard cal comunicar-ho per escrit amb antelació 
al mestre o a la mestra del vostre/a fill o filla. 
 

 

4.  RECURSOS HUMANS 

 
4.1.Consell Escolar 

 

- President:    Xavier Devesa  

- Cap d’estudis:   Montse Caballero 

- Secretària:    Baudi Rincón 

- Representant de l’AMPA:   Magui Ortega 

- Repres. de l’Ajuntament:  Rosa Maria Pallarès 
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Representants de Claustre Representants de pares i mares 

- Marta Segura 

- Mercè Florentí 

- Inés Gallego 

- Laura Esquerrer 

- Sonia Romero 

- David Romero 

- Ana Isabel Salvador 

- M. José Maldonado 

- Anabel Galán 

- Raquel Parra 

- Alícia Ruiz 

- Conchy Bueno 
 

4.2. Equip Directiu 
 

- Director:    Xavier Devesa 

- Cap d’Estudis:   Montse Caballero 

- Secretària-Administradora:  Baudi Rincón 

 

4.3. Equip de Coordinació Pedagògica 
 

- Cap d’Estudis:     Montse Caballero 

- Director:      Xavier Devesa  

- Coordinador/a E. Infantil:    Rosa Maria Gordo 

- Coordinador/a C. Inicial:    Teresa Sánchez 

- Coordinador/a C. Mitjà:    Sonia Romero 

- Coordinador/a C. Superior:   Mercè Florentí 
 

4.4. Equip Docent 
 

o Educació Infantil  
 

EI-3A  Maduixes Inés Gallego 

EI-3B  Cireres Rosa Maria Gordo 

EI-4A  Taronges M.Eugènia Barrera 

EI-4B -Llimones Alba Bonastre 

EI-5A  Pinyes Lali Fatjó 

EI-5B  Cocos Conxi Fernández 

TEI (Tècnica d’Educació Infantil) Sònia Martínez 

Suport Baudi Rincón, Montse Caballero, 
Xavier Devesa, Sandra Villullas,  David 
Romero i Marc Guillamón 

Psicomotricitat Marc Guillamón 

Música Roser Simeón  (Angelina Rebollo) 

   

o Cicle Inicial 
 

1r.A  Saxòfons Maite Palau  
1r B  Trompetes Anna Bendicho 
2n A  Arpes Antònia Roig 
2n B - Violins Teresa Sánchez  
Anglès Tere García 
Educació Física Marc Guillamón 

Suport Conchi Rodríguez, Sandra Villullas, 
Baudi Rincón, David Romero/Dolors 
Lázaro 

Música Roser Simeón  (Angelina Rebollo) 
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o Cicle Mitjà 
           

3r A  Anna Cano 
3r B Beatriz Crespo   
4t A Pilar Abad 

4t B Sonia Romero 

Suport Sandra Villullas. , Marc Guillamón, David 
Romero, Montse Caballero 

Anglès Sílvia Riba i Tere García 

Educació Física Sandra Villullas 

Música Roser Simeón (Angelina Rebollo) 

 

o Cicle Superior 
 

5è A Laura Esquerrer 
5è B Glòria Marín 
6è A Conchi Rodríguez 
6è B Pere de Llorens/Montse Minguillán 
Anglès Sílvia Riba, Tere García i Glòria Marín 
Educació Física Sandra Villullas 

Música  Roser Simeón (Angelina Rebollo) 

    

o Educació Especial 
 

Marta Segura 
Mercè Florentí 

   
  Auxiliars  d’EE: M.Angels Marimón 

   Laura Mesa 
 

o Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) 
 

Psicòloga:    Margarita Magallón 
Logopeda:    Lurdes Balaguer 
Assistent social:    

 
4.5. Personal no docent 

  
Conserge:   Montse Bartoli 
Auxiliar:   Yolanda Pérez 

 
4.6. Junta de l’Associació de mares i pares (AMPA) 

 
La Junta Directiva de l'AMPA es reunirà de manera ordinària una vegada 
al mes. Seran convocats per la Presidència de l'associació tots els 
càrrecs obligatoris de l'associació, més els vocals de les diferents 
comissions de la Junta i els delegats de classe, inclòs el coordinador/a de 
delegats. Les juntes són obertes a totes les famílies de l’escola. 
 
L'Assemblea General de tots els socis/es de l'AMPA està oberta a tots 
els pares i mares que hi vulguin participar, i es reunirà de manera 
ordinària dues vegades l'any. Si s'escau, també es convocaran 
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assemblees extraordinàries i qualsevol altre tipus de reunions 
informatives, formatives i de coordinació. 
 
Les convocatòries de les reunions les trobareu a la web de  l’escola i als 
diferents taulers d’anuncis d’on s’indicarà el dia, hora i lloc de la reunió.  
 
Per posar-vos en contacte amb la Junta Directiva podeu: 

 
- enviar un correu electrònic a l'adreça: ampalasinia@hotmail.es 
- deixar una nota a la bústia de l'entrada escola del C/Diluvi 
- a través del vostre delegat/a de classe 
- al local de l'AMPA durant l'horari de les activitats extraescolars 
- Trucar al telèfon  935808888 (Ext 3013) A partir de les 16.30 h. 

 
Part de la Junta Directiva, està pendent  de renovació a l’octubre de 
2015. Actualment  està formada per: 

 
Presidència:   Margarita Ortega Blanco 
Vicepresidència: Sonia Muñoz Sánchez 
Secretaria:     Herminda González Ramos 
Tresoreria:     Javier Gutiérrez Campo 
 
Vocalies: 
 

 Comissió d'Act. Extraescolars: Pili Mercader Milán i  
        Marga Lozano Canales 

 Comissió de Menjador:   Renata Cavalheiro 
      Susana Beatriz Acerbi 

 Comissió del Servei d’acollida:  M.José Maldonado Esteban 

 Comissió de Festes:   Marina Pena i Adriana 
                                                     Fuenmayor 

 Comissió d’Escola Verda:   Conchy Bueno Herrero  

 Salut:     Susana González (pendent  
      de renovació) 

 Coordinació de delegats/des  
de classe:     Mercedes Maestre Ródenas 
                                                      

 Comissió família i  
Compromís Social:      Meritxell Valls Martí  

 Relacions externes i representant 
als Consells Escolars:   Margarita Ortega Blanco 

 Comissio de comunicació:  Joan Güell Rubio 

 Protecció de dades:   Eva Pujol Carventus 
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5.  COMUNICACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA 

 
5.1. Reunions 

 

L’escola contempla uns canals de comunicació amb les famílies. 
Sistemàticament realitzem dues reunions, a principi i a final de curs, 
amb les famílies dels grups-classe. Durant l’horari de les reunions hi ha 
servei de guarda d’infants per facilitar l’assistència de tothom (per utilitzar 
aquest servei caldrà abonar l’import a l’entrada). Rebreu la convocatòria  
amb la suficient antelació. 
 
Les famílies de P-3 tindran una convocatòria de reunió extraordinària per 
tractar el tema de les colònies abans de realitzar-les. 

 

5.2. Entrevistes 
 

Cada tutor o tutora convoca les famílies de l’alumnat per realitzar les 
entrevistes al llarg del curs. El dia i l’hora cal que es concreti en cada cas. 
Cada tutor/a té assignada una hora setmanal per atendre les famílies 
dins de l’horari lectiu de l’escola. 
 

Les entrevistes poden ser sol·licitades per qualsevol de les dues 
parts (família o escola). Si per qualsevol raó necessiteu parlar amb el 
tutor o amb la tutora podeu demanar hora mitjançant una trucada 
telefònica, una nota escrita o a través de l’agenda escolar.  
 

5.3. Informes 
 

L’Equip de mestres realitza l’avaluació trimestral de l’alumnat que es 
comunica a les famílies mitjançant els informes. 

 

- Educació Infantil: les famílies de l’alumnat d’aquest cicle educatiu 
rebreu dos informes durant el curs. El primer d’ells, a mitjans del 
mes de febrer, recull aspectes d’adaptació, personalitat i relació. 
El darrer, al juny, l’evolució en els diferents aprenentatges. 

 

- Educació Primària: les famílies de l’alumnat d’aquesta etapa 
rebreu tres informes durant el curs. En tots ells tindreu la 
informació tant de l’evolució personal com dels diferents 
aprenentatges.  
 

5.4. Notes i encàrrecs 
 

Tant l’escola com l’AMPA generen un seguit d’informacions que us fem 
arribar amb notes mitjançant els vostres fills i filles. D’altres informacions 
queden exposades als diferents taulers d’anuncis, consulteu-los. 
L’alumnat del Cicle Mitjà i Superior disposa de la seva agenda personal 
amb la qual us fan arribar també diferents informacions internes i és un 
bon vehicle de comunicació amb el tutor o la tutora. 
Si ens heu de fer arribar una comunicació important no feu servir els 
missatges al contestador automàtic. No funciona 
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5.5. Delegades i delegats de curs 
 

A les reunions de nivell s’escullen les delegades o delegats de les mares 
i pares de cada classe. A través d’elles i d’ells podeu trametre les vostres 
opinions a la junta de l’AMPA i als representants al Consell Escolar.  
 

5.6. Pàgina Web de l’escola (Moodle) 
 

A la nostra pàgina www.emlasinia.cat, trobareu tota l’informació referent 
a: Ampa l’escola (Extraescolars, menjador, acollida...),  

          documents d’escola, projectes de centre... 
Recordeu que dins d’ aquest espai virtual podeu accedir amb nom 
d’usuari i contrasenya per tal de veure tots aquells documents arxius, 
pàgines web i altres recursos que els mestres aniran penjant per 
treballar a la pròpia aula o des de casa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A més els alumnes de CM i CS disposaran d’un usuari personal amb 
contrasenya.  

 
5.7. Correus electrònics 

Aquí teniu les adreces de correu electrònic de cada curs : 
 

USUARI CONTRASENYA 

parvularilasinia  parvularilasinia  

saxofonslasinia  saxofonslasinia  

trompeteslasinia  trompeteslasinia  

arpeslasinia  arpeslasinia  

violinslasinia  violinslasinia  

roureslasinia  roureslasinia  

alzineslasinia  alzineslasinia  

quartalasinia  quartalasinia  

quartblasinia  quartblasinia  

cinquealasinia  cinquealasinia  

cinqueblasinia  cinqueblasinia  

sisealasinia  sisealasinia  

siseblasinia  siseblasinia  

Parvulari parvularilasinia@gmail.com  

1rA saxofonslasinia@gmail.com  

1rB trompeteslasinia@gmail.com  

http://www.emlasinia.cat/
mailto:parvularilasinia@gmail.com
mailto:parvularilasinia@gmail.com
mailto:saxofonslasinia@gmail.com
mailto:saxofonslasinia@gmail.com
mailto:trompeteslasinia@gmail.com
mailto:trompeteslasinia@gmail.com
mailto:arpeslasinia@gmail.com
mailto:arpeslasinia@gmail.com
mailto:violinslasinia@gmail.com
mailto:violinslasinia@gmail.com
mailto:roureslasinia@gmail.com
mailto:roureslasinia@gmail.com
mailto:alzineslasinia@gmail.com
mailto:alzineslasinia@gmail.com
mailto:quartalasinia@gmail.com
mailto:quartalasinia@gmail.com
mailto:quartblasinia@gmail.com
mailto:quartblasinia@gmail.com
mailto:cinquealasinia@gmail.com
mailto:cinquealasinia@gmail.com
mailto:cinqueblasinia@gmail.com
mailto:cinqueblasinia@gmail.com
mailto:sisealasinia@gmail.com
mailto:sisealasinia@gmail.com
mailto:siseblasinia@gmail.com
mailto:siseblasinia@gmail.com
mailto:parvularilasinia@gmail.com
mailto:saxofonslasinia@gmail.com
mailto:trompeteslasinia@gmail.com
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Recordem que l’ús d’aquest correu serà única i exclusivament destinat a 
l’intercanvi de feines o treballs que el mestre o la mestra indiqui. En cap cas 
es podrà utilitzar per notificar absències, retards o altres informacions, ja que 
aquests hauran d’estar indicades a l’agenda, per telèfon al centre o al mestre 
o mestra en persona. 
 
 

6.  NORMATIVA GENERAL 

 
Les normes que explicitem a continuació s’emmarquen en el Reglament de 
Règim Intern del centre i cal entendre-les com unes pautes de funcionament 
que pretenen facilitar la convivència i la dinàmica de treball. 
         
6.1. Equipament 

 
Per a l’aula 

 

L’ús de la bata és obligatori per a tot l’alumnat d’ Educació Infantil i del 
Cicle Inicial. Els nens i les nenes que utilitzen el servei de menjador 
necessiten una bata exclusivament per dinar. 
 
L’alumnat del Cicle Mitjà i Superior han de portar una bata per a les 
activitats de l’àrea de plàstica. 
 
Els nens i les nenes d’ Educació Infantil necessiten: 

 

- Dues bates, una cordada al davant i al mig amb botons i 
traus grans i l’altra ha de ser tancada amb una goma a la 
zona del coll. La primera bata se la posen a la classe, la segona 
és per al menjador. 

 

- Una motxilla que hauran de dur cada dia a l’escola. 
 

- Un recanvi complet dins d’una bossa de roba (només P-3) 

2nA arpeslasinia@gmail.com  

2nB violinslasinia@gmail.com  

3rA roureslasinia@gmail.com  

3rB alzineslasinia@gmail.com  

4tA quartalasinia@gmail.com  

4tB quartblasinia@gmail.com  

5èA cinquealasinia@gmail.com  

5èB cinqueblasinia@gmail.com  

6èA sisealasinia@gmail.com  

6èB siseblasinia@gmail.com  

mailto:arpeslasinia@gmail.com
mailto:violinslasinia@gmail.com
mailto:roureslasinia@gmail.com
mailto:alzineslasinia@gmail.com
mailto:quartalasinia@gmail.com
mailto:quartblasinia@gmail.com
mailto:cinquealasinia@gmail.com
mailto:cinqueblasinia@gmail.com
mailto:sisealasinia@gmail.com
mailto:siseblasinia@gmail.com
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La roba de vestir ha de ser còmoda i pràctica perquè els permeti ser 
persones autònomes (sense tirants, cinturons o botons difícils de cordar i 
descordar). 
Tota la roba ha d’estar marcada amb el nom i les jaquetes i les bates han 
de tenir una veta per penjar-les. 

 
Per seguretat es prohibeix portar polseres, anells i cadenes que poden 
provocar accidents. L’escola no es fa responsable de la pèrdua de cap 
joia. 
 
Les peces de roba que trobem per les instal·lacions del centre són 
dipositades en uns contenidors que hi ha al vestíbul de l’escola, on es 
guardaran durant un mes. Passat aquest temps, les farem arribar a  
organitzacions de solidaritat. 
 

Per a l’Educació Física i Psicomotricitat  
 
Per a les sessions de Psicomotricitat  s’ha de portar obligatòriament 
xandall o roba esportiva (no texans ni vestits...), bambes amb velcro. 
 
 
Tot l’alumnat de P3 a 6è  ha de portar a l‘escola uns mitjons antilliscants  
marcats amb el nom dins d’una bossa de roba, marcada també amb el 
nom. Cada final de trimestre els portaran a casa per a rentar-los. 
 
Per a fer les sessions d’Educació Física s’ha de portar obligatòriament 
roba esportiva, tipus xandall i sabatilles esportives (si encara no saben 
cordar  bé les bambes, han de porta-les de velcro). 
 
 Per a la higiene personal, cada alumne/a de Primària ha de portar una 
petita tovallola marcada amb el nom. Els de Cicle Mitjà i Cicle Superior,  
a més, han de dur una samarreta, uns mitjons de recanvi. 
 
Recordem la importància de tenir el got a Parvulari i l’ampolla reutilizable 
a Primària per tal de que l’alumnat pugui anar hidratant-se durant les 
sessions d’activitat física. 

 
Per a la piscina 
 
L’activitat de piscina comença a l’octubre. És necessari portar banyador, 
una tovallola gran, unes xancletes, un casquet de bany de silicona i una 
pinta, tot dins de la motxilla. Només cal portar el banyador posat des de 
casa quan l’activitat es realitza a primera hora. La roba i el calçat han de 
ser fàcils de posar i treure: no portar vestits cordats al darrera, camises, 
mitges, etc.  
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6.2. Esmorzars 

 
Recomanem que l’alumnat faci un bon esmorzar a casa. Els nens i les 
nenes que ho necessitin poden fer un petit mos a l’escola com a 
manteniment fins l’àpat del dinar. 
 

Considerem apropiat que l’esmorzar escolar consisteixi en una peça de 
fruita, o un iogurt o fruits secs o petits entrepans. 
 
Per tal d’evitar l’emissió de residus innecessaris, és millor que l’esmorzar 
vingui en una petita carmanyola o en un boc’n roll. 
 

No porteu pastes d’elaboració industrial ni cap tipus de llaminadura. 
 

6.3. Aniversaris 
 

Els nens i les nenes que ho desitgin poden celebrar el seu aniversari a la 
classe amb tot el grup. Per fer-ho cal que us poseu d’acord amb el 
tutor o la tutora per concretar el dia i el moment més adequats. 
Recomanem que porteu una o dues d’aquestes coses: 

 

- Galetes, coca casolana, pastís o fruits secs.  

- Suc de fruita o beguda de cacau. 
 

Segons el que trieu penseu en portar  els gots de plàstic reutilitzable que 
al local de l’Ampa teniu a la vostra disposició i tovallons de paper.  Val la 
pena no generar residus ni despeses que es poden evitar. En qualsevol 
cas no es pot portar cap tipus de llaminadures.  
 
Les persones que facin una celebració fora de l’escola cal que reparteixin 
les invitacions fora del centre per tal d’evitar ferir la susceptibilitat de 
ningú. 
 
Els nens i les nenes que facin els anys durant l’estiu ho podran celebrar 
en començar el nou curs. 
 

6.4. Salut 
 

Malalties: Si es dóna el cas que un/a alumne/a es troba malament a 
l’escola (febre, mal de panxa,...) avisarem la família a casa o a la feina 
per tal que vinguin a buscar el fill o la filla el més aviat possible. Al 
respecte, és imprescindible que en l’expedient de cada alumne/a hi 
constin els telèfons de contacte necessaris (casa, feina, cangurs, avis, 
veïna,..). Cap alumne/a no pot assistir a l’escola quan té símptomes 
de qualsevol malaltia contagiosa (conjuntivitis, gastroenteritis, 
estomatitis,...) malgrat que estigui ja en tractament. Recomanem que 
durant el curs vigileu el cabell i la pell dels vostres fills i filles, tot avisant 
al centre i prenent les mesures pertinents per tal d’evitar el contagi de 
paràsits com polls, fongs, berrugues, mol·luscos, etc. 
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Medicaments: Per poder administrar medicació a l’ alumnat cal que el 
pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o 
metgessa (o del professional que en faci el seguiment en cas de practicar 
algun tipus de medicina alternativa) on consti el nom de l’alumne/a, la 
pauta i el nom del medicament que ha de prendre.  
Així mateix, en iniciar el curs us lliurarem un full que el pare, mare o 
tutor/a legal ha de tornar signat, on 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. 
 
Accidents: En cas que es produeixi algun accident durant l’horari 
escolar, seguirem els següents passos: 

 

1) Si la ferida és lleu, la cura es farà a la farmaciola de l’escola 
(neteja amb aigua i sabó i protecció de la ferida). 

2) Si l’accident ha de ser atès per un professional de la sanitat 
(contusió, fractura, trau,..), farem la primera cura a l’escola, 
trucarem al 061 perquè faci la valoració pertinent i avisarem la 
família perquè acompanyi l’alumne cap al centre sanitari 
corresponent. 

3) En cas d’una intervenció quirúrgica urgent disposem de la vostra 
delegació d’autorització escrita a l’expedient de l’alumne/a. 
Aquesta autorització delega la seva potestat en l’equip pedagògic 
del centre perquè segueixi les decisions mèdico-quirúrgiques sota 
la prescripció facultativa dels professionals de la sanitat. Només la 
utilitzarem en cas de que no es pugui localitzar a la família. 

 
6.5 Escola Verda 

 
Com ja sabeu, aquest curs és el 5è curs que tenim el distintiu  d’Escola Verda. 
 
Les actuacions en les quals vosaltres col·laboreu de forma més directa per a 
què això sigui possible son:  
 

Residu zero: A l’escola no es poden portar envasos de làctics ni 
begudes com ara sucs o aigua. 
Utilitzeu carmanyoles o boc’n roll (no es pot dur paper d’alumini, ni 
paper film). Durant el curs, a primària, es fan dos esmorzars col·lectius; 
un a final del primer trimestre i l’altre a final de curs. Cada nen haurà de 
portar un got i un plat de plàstic  reutilitzable, per tal d’evitar generar una 
residus innecessariament. Això serveix tant per al servei d’acollida, 
l’esmorzar a l’escola i també berenar de l’alumnat que faci activitats 
d’extraescolars. En aquest darrer cas, poden portar aigua en una 
cantimplora.  

 
Reciclatge Oli: Recolliu  l’oli usat en  l’envàs Claki i porteu-lo a l’escola 
quan estigui ple. El facilita l’escola. 

 
Caminar és fer salut: Veniu a peu a l’escola. Eviteu l’ús de cotxe privat. 
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7.  SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 
L’escola proposa cada curs un seguit d’activitats complementàries de les 
diferents àrees curriculars que inclou en el Pla Anual de Centre. Aquestes 
activitats contemplen diferents visites, excursions, cursos de natació, 
colònies,... i són presentades al Consell Escolar per a la seva aprovació. 
 
Quan es realitzen fora del centre, és indispensable la corresponent 
autorització escrita de la família, mitjançant els impresos que oportunament us 
fem arribar. Cal recordar que, sense autorització prèvia, cap alumne/a podrà 
realitzar aquestes activitats complementàries. 
 
Cadascuna d’aquestes sortides se us comunicarà amb una nota informativa 
amb totes les dades concretes. Algunes d’elles tenen un cost econòmic 
(autocar, entrades, monitoratge,...)  
 
Tal i com vam fer el curs passat  es farà un únic pagament de les sortides. 
L’import es calcularà en funció de les sortides programades. (Rebreu 
informació més detallada a través de les reunions de classe)  
 

Per tal de facilitar la feina a les tutores i fer que per a vosaltres sigui més 

còmode, el pagament de les sortides es farà mitjançant rebut bancari.  

 

És molt important que, i per tal d’evitar reclamacions i despeses 

innecessàries, us poseu en contacte amb la secretaria de l’escola: 

 

 si penseu demanar beca de colònies 

 si heu canviat el compte corrent que té l’escola i/o 

 si teniu qualsevol altre incidència. 

 
Molt sovint necessitem la col·laboració de mares i pares per tal d’acompanyar-
nos a les sortides, ja que la normativa marca un nombre determinat d’adults 
per grup. Si esteu disponibles algun dia, feu-ho saber a la tutora o el tutor 
corresponent o al delegat/da de la vostra classe. 
 
Quan es fan sortides de matí i tarda, és important que tingueu presents 
aquestes indicacions: 
 
Esmorzar: L’esmorzar els dies de sortida no és diferent del de la resta de 
dies. Recomanem que s’esmorzi a casa i que es porti un petit refrigeri: un 
entrepà petit, fruits secs, fruita tallada en una carmanyola... 
 
Dinar: El dinar en les sortides és necessàriament diferent del que podem fer a 
casa o al menjador de l’escola. Cal tenir en compte que ha de ser fàcil de 
menjar i de transportar. Menjars adequats serien, com a plat principal: 
entrepans, amanida de pasta o arròs, truita de patates, croquetes o carn 
arrebossada; per postres, fruita fresca (tallada i en un recipient, per tal que no 
es malmeti i alhora sigui més fàcil de menjar). 
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En cap cas es poden portar lactis (iogurts, actimels, natilles, flams i 
semblants), ni salses del tipus maionesa. Una altra cosa que no ha de formar 
part del menú de les sortides són els snacks (patates xips, ganxets, cotnes....) 
ni com a aperitiu ni com a guarnició. 
 
Cal dir també que és important que no poseu massa quantitat de menjar. 
 
A parvulari, quan es dina a fora de l’escola, es demana que cada nen/a porti 
un drap de cuina o un tovalló gros per tal de posar-hi el menjar al damunt. 
 
A tots els nivells l’alumnat s’agrupa per menjar, i si hi ha taules disponibles 
s’utilitzen. 

 
Begudes: 
 
Per beure a les sortides només es pot portar aigua, en ampolles petites 
(màxim mig litre) o cantimplores que tanquin perfectament. A parvulari, 
generalment, només cal portar el got de la classe. 
 
7.1. Piscina 

 
L’activitat de piscina es considera part del currículum de l’àrea de 
Psicomotricitat i Educació Física. El cost d’aquesta activitat està inclòs en la 
quota que heu abonat en el compte de l’AMPA (veure punt 10). 
 

Si es dóna el cas que un/a alumne/a no pot realitzar aquesta activitat durant 
tot el curs per motius de salut, ho ha de comunicar a l’administradora del 
centre a principi de curs,  amb acreditació mèdica certificada, per tal que 
se li pugui abonar el cost de la piscina. 
 

Si l’alumne/a no pot realitzar l’activitat puntualment (malaltia cutània, 
convalescència d’una grip,...) la família ho ha de comunicar per escrit al  
tutor/a amb antelació, per tal de poder-ne preveure l’atenció.  
 
En cas que l’alumne/a tingui Molluscum contagiosum, és recomanable que no 
assisteixi a la piscina, atès que es tracta d’una malaltia infectocontagiosa. 
 

Si un/a alumne/a no porta el corresponent justificant de la família ni 
l’equipament de la piscina, la direcció del centre es posarà en contacte amb 
vosaltres per esbrinar-ne el motiu. 
 

L’alumnat del Parvulari i del Cicle Inicial realitzarà l’activitat en sessions 
setmanals d’octubre a juny i el de Cicle Mitjà i de Cicle Superior durant un 
quadrimestre del curs (3r i 6è el primer quadrimestre, 4t i 5è el segon 
quadrimestre).  
 
7.2. Colònies 
 

Tots els grups classe de l’escola realitzen l’activitat de colònies. En el seu 

moment rebreu el dossier informatiu.  
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Per tal de facilitar la feina a les tutores i fer que per a vosaltres sigui més 

còmode, el pagament de les colònies es farà mitjançant rebut bancari.  

 

És molt important que, i per tal d’evitar reclamacions i despeses 

innecessàries, us poseu en contacte amb la secretaria de l’escola: 

 

 si penseu demanar beca de colònies 

 si heu canviat el compte corrent que té l’escola i/o 

 si teniu qualsevol altre incidència. 

 
Les dates i els llocs són els següents: 

 

CICLE DATES LLOC 

P-3 17, 18 i 19 de maig 
El Puig de Balenyà 

(Hostalets de Balenyà) 

P-4/P-5 10, 11 i 12 de maig 
Can Miqueló 
(Centelles) 

C. Inicial 26, 27 i 28 d’octubre 
Mas Banyeres 

(Centelles) 

C. Mitjà 14, 15 i 16 de juny 
Can Rigol 
(Begues) 

C. Superior 14, 15 i 16 de juny 
Els Refugis 
(Serinyà) 

 
 

8.  ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
L’AMPA de l’escola organitza diferents activitats  extraescolars esportives, 
educatives i culturals, mitjançant les diferents comissions de pares i mares, 
dirigides a l’alumnat de l’escola i aprovades pel Consell Escolar del Centre.  
 
 

9.  SERVEIS 

 
9.1. Menjador 
  

Per a qualsevol dubte administratiu, incidències, etc. us atendran 
cada dia de 8:30 a les 10 al despatx habilitat en el vestíbul de l’escola de 
primària (entrada pel c/Diluvi). També podeu trucar al telèfon 609 660 
972 i demanar per la coordinadora Montserrat Dumont. 
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9.2. Acollida 
 

La Comissió del Servei d’acollida de l’AMPA organitza i gestiona aquest 
servei contractant monitoratge a l’empresa de menjador amb l’aprovació 
del Consell Escolar del centre. 
 

L’horari del servei d’acollida d’infants és al matí de 8.00 a 9.00 i a la 
tarda de 16.30 a 18.00. 
 

El preu mensual del servei es determina cada curs en funció del nombre 
d’alumnat fix que l’utilitzi. També es pot utilitzar el servei de forma 
esporàdica abonant el cost a la monitora en el mateix moment.  
Trobareu més informació a la web de l’escola i us podeu adreçar per 
correu electrònic a  acollida.ampalasinia@gmail.com. La vocal de guarda 
d’infants és a M. José Maldonado. 
 
 

10.  PRESSUPOST I QUOTA 

 
El pressupost del centre és elaborat per la comissió econòmica, delegada del 
Consell Escolar del centre, que està formada per pares, mares i mestres. Un 
cop elaborat l’avantprojecte de pressupost és presentat al Consell Escolar per 
a la seva aprovació. 
 
Els ingressos que rep l’escola provenen de l’Ajuntament de Cerdanyola, com 
a titular del centre, i de l’AMPA. 
 
L’aportació de cada família cobreix tot el material que necessita l’alumnat 
(llapis, fulls, llibres de text, de biblioteca, de consulta, material didàctic, etc.) i 
l’activitat de la piscina. 
 
La quota que abonen les famílies per a cada curs escolar es presenta i 
s’aprova a l’Assemblea General de pares i mares. El cobrament d’aquesta 
quota es fa mitjançant domiciliació bancària. 
 

La Comissió Econòmica farà el seguiment dels 
rebuts impagats i comunicarà a les famílies les 
quotes pendents. 

 
Cap alumne/a disposarà del material escolar ni 
podrà assistir a piscina si la família no ha fet 
l’aportació econòmica, aprovada en l’assemblea de 
l’AMPA, corresponent a l’actual curs escolar. 
 
 
 

 

mailto:acollida.ampalasinia@gmail.com
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11.  BEQUES I AJUTS 

 
Les diverses administracions tenen programes beques i ajuts per als infants 
en edat escolar que ho necessitin. 
 
L’Ajuntament de Cerdanyola a través del Servei de Promoció Social,  
concedeix ajuts per llibres, material i menjador escolar. El període de 
sol·licitud –generalment març-abril- s’anuncia en els taulers del centre  i en els 
mitjans d’informació locals. Cal demanar l’imprès a l’escola i seguir les 
indicacions que s’especifiquen al mateix per a la seva presentació 
 
Sempre i quan es publiqui la corresponent Resolució Oficial, el Departament 
d’Educació també concedeix ajuts per a l’adquisició de llibres i material a 
l’alumnat de primària. 
 
Sempre i quan es faci pública la convocatòria per part del Govern Central, el 
Ministeri d’Educació té un programa de beques per a sufragar part del cost del 
suport educatiu extraescolar per a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials (logopèdia, reeducació pedagògica...) 
 

 

12.  SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 

 
Tenim un protocol solament per a situacions meteorològiques 
d’emergència (nevades, aiguats que puguin arribar a convertir-se en 
inundacions, etc..) 

 
- En el cas que, estant l’alumnat a l’escola, es produeixi una situació 

meteorològica d’emergència, és aconsellable venir a recollir-lo quan 
abans millor, no cal esperar a la tarda. 
 

- En aquest cas, la porta d’entrada del c/ Diluvi per a primària i P5 i la 
porta d’accés a la torre d’educació infantil restaran obertes perquè 
cada pare o mare pugui entrar i recollir el seu fill o filla directament a 
l’aula. 
 

- En el supòsit que la família no pugui arribar (com va succeir el dia de 
la nevada del curs passat), que es posi en contacte amb algun altre 
familiar o persona responsable que pugui venir a recollir el seu fill/a, i 
òbviament, que ho comuniqui a l’escola. 

 
 
 
 
 


