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Butlletí informatiu               

 
 

CURS 2017-18 

La nostra escola us dona la benvinguda a aquest nou curs, ens complau saludar-vos i 

donem especialment la benvinguda a tots els alumnes que aquest setembre s'incorporen 

al nostre centre així com a les seves famílies. 

El nostre centre es caracteritza per ser un espai de convivència i creixement personal. 

Mestres i tot el personal de l'Institut Escola iniciem aquest curs amb alegria i nous reptes. 

El fet d'educar els nens i les nenes juntament amb vosaltres: educar en el respecte, en el 

voler ser i en el saber més coses ens fa créixer.  

Us desitgem un bon curs. 

L'equip de mestres. 

 
Us facilitem una sèrie d’informacions de l’escola que seran d’utilitat al llarg del curs.  
Algunes d’aquestes informacions poden variar al llarg del curs, en aquest cas us ho notificarem 
oportunament. 
 
L’ equip del Turó de Roquetes  
 
L’equip educatiu del Turó de Roquetes està format per mestres, educadors, l’equip de menjador, els 
serveis psicopedagògics i el personal administratiu i de serveis.  

 
 
 

Equip directiu i coordinadors de cicle  
.............................................................................................................................. 
 

Director Raúl Brú 
Cap d’Estudis Carolina Gea 
Coordinadora Pedagògica Isabel Argudo 
Secretari Albito Becerra 

 
COORDINADORS DE CICLE 
Infantil Teresa Crespo 
C. Inicial Marta Montesinos  
C. Mig Marta Torres  
C. Superior Andrea Mata  
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L’ equip del Turó de Roquetes  
.............................................................................................................................. 

 
 
 
Equip de mestres ................................................................................ 

 

 
 
 
PERSONAL PAS 
Tècnica d’Educació Infantil Yolanda Millán 
Tècnica integració Social  Sònia Monroy  
Administratives Erenia Font – Sònia López 
Conserge Miguel Vaquier 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPES CICLES GRUPS TUTORS I TUTORES 
P3 A Anna Porta  

P3 B Clara Álvarez 

P4 A Bertina Culebras  

P4 B Daniel Español  

P5 A Angela Navarro  / Míriam  Ortells 

P5 B Mireia Rodriguez 

 
 
Educació Infantil 

Segon cicle 

Reforç Infantil Victòria Svalina / Teresa Crespo  
1r A Maria Villarroya 
1r B LLuisa Estopiñá 
2n A Elena Tejera 

Cicle  Inicial 

2n B Marta Gil 
3r A Marta Torres  
3r B Montse Real  
4t A Joaquima Calvo  

Educació Primària 

Cicle Mitjà 

4t B Joana Domínguez  
5è A  Ricard Araguz  
5è B Anna Campos  
6è A Daniel Gómez  

 Cicle Superior 

6è B Francesc Cuadro 
Música Evaristo Perdiguero/ Héctor larrosa   

 
 
Especialistes 

Anglès Susana Fruto  
Isabel Argudo 
Anna Banedicto  
Christian Tello  

 Psicomotricitat i Educació Física 
 

Luís Cerdan  
Andrea Mata  

 Educació Especial  Infantil i Inicial 
Mig i Superior 

Marta Montesinos  
Mercè Barbastre  

 Aula d’acollida Pendent d’assignació 
 Religió/suport  Montse Bley 
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Normes bàsiques de funcionament  
............................................................................................................................ 
Educació Infantil i Primària 

 
SORTIDES I ENTRADES  
 
 
 
 
 

 
 

EDUCACIÓ INFANTIL   

NIVELL ENTRADA SORTIDA 

P4 L'entrada es realitzarà per la 
porta de la sala d'actes del carrer 
Garigliano 

P3 i P5 L'entrada es realitzarà per la 
porta del parvulari 

Es podran recollir els nens i nenes   
5 minuts abans per la porta de ferro del 
carrer Alcántara 
Els pares recolliran els nens al pati. 
 

 

CICLE INICIAL   

NIVELL ENTRADA SORTIDA 

1r i 2n  Porta de ferro negra del pati gran Es podran recollir els nens i nenes  a partir 
de les 16.30h. per la porta de ferro  del  
carrer Alcántara  

 

CICLE MIG   

NIVELL ENTRADA SORTIDA 

3r i 4rt Porta de ferro negra del pati gran Porta de ferro negra del pati gran 

 
 

CICLE SUPERIOR   

NIVELL ENTRADA SORTIDA 

5è i 6è Porta de l’edifici nou del carrer 
Alcántara 

Porta de l’edifici nou del carrer Alcántara 

 
 
La puntualitat en les entrades i sortides és molt important per a l’organització i dinàmica del centre, per tal cal que tots 
respectem l’horari.  
 
Per aquest motiu, les portes es tancaran  5 minuts després de ser obertes.Els alumnes que arribin passats aquests minuts 
entraran per la porta principal. 
 

• Sortides de l’escola d’un alumne durant la jornada escolar 
 
No podrà sortir cap alumne abans de finalitzar l’horari escolar excepte en casos justificats, pels quals s’haurà de sortir 
de l’escola acompanyat d’un adult. 
 
A partir de 3er de primària els nens ja poden marxar sols,  els pares i mares hauran d’omplir una autorització i signar-la. 
 

Horari habitual 
 Matí Tarda 
Infantil i Primària De 9:00 a 13:00  dilluns, 

dimarts i dijous 
De 9:00 a 12:30 dimecres i 
divendres 

15.00 a 16:30 
Els dimecres a la 
tarda no hi haurà 
classes 
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Si  hi ha algun alumne de 1er o 2on que la família decideixi que marxi sol a casa han de passar per direcció a signar una autorització. 
 
Si alguna família vol que el seu fill/a el reculli un altra persona, ha de demanar un full d’autorització al tutors. 
S’ofereix un servei d’acolliment matinal de 8h a 9h., el preu és de 4€ (servei esporàdic) i de 30€ al mes, quan el 
servei es fix. La porta d’entrada serà per la Sala d’actes (carrer Garigliano). 
 

Faltes d’assistència 
 
Quan un alumne no pugui assistir a l’escola, la família ho comunicarà al mestre tutor,  si és possible abans de 
produir-se l’absència, o bé després en cas que aquesta hagi estat imprevista. Aquesta justificació s’ha de fer per 
escrit a l’agenda fent constar la data i la causa de l’absència. En cas d’educació infanti i cicle inicial, la comunicació 
l’heu de fer mitjançant una nota adreçada a la tutora.  
Aquelles famílies que per alguna raó hagin de comunicar alguna cosa al tutor o tutora del seu fill o filla, preguem 
que ho facin per escrit a través de l’agenda escolar (règims, menjador esporàdic, visita mèdica..). 
 

• Relació mares/pares-escola 
 
Per a què els pares i mares es puguin informar-se  de l’evolució dels seus fills i filles l’escola té establerts els 
següents canals de comunicació: 
 
Educació Infantil 
 

Educació Primària 
 

• Informes escrits al febrer i al 
juny 

• Entrevistes personals 
 

• Informes escrits al final de 
cada trimestre 

• Entrevistes personals  
 

 
L’escola potencia les entrevistes personals entre els pares i els mestres. Aquestes tindran lloc bé per iniciativa seva 
o bé per part de mestre/a. 
Per realitzar aquestes entrevistes els mestres tenen reservat els dijous  de 13h. a 14h. 
 
És imprescindible concertar-la amb antelació amb el tutor o tutora del nen o nena. 
 

• Deures 
 
És important que controleu que els vostres fills facin els deures i estudiïn a casa.  Primer i Segon porta deures els 
caps de setmana. 
A partir de Tercer en porten més dies, podeu controlar-los a través de l’agenda que és on els anotem. 
 
A Educació Infantil, també està establert que els nens i nenes de P-5 també facin petites feines a casa els caps de 
setmana. “Carpeta Viatgera”. 

· Salut 
 
Quan un nen/ a presenta símptomes de malaltia cal que es quedi a casa perquè a l’escola no se’l podrà atendre 
correctament i pot ser font de contagi. 
És important no portar a l’escola un nen o nena que tingui febre, malalties que puguin ser contagioses o polls . 
Si un alumne presenta símptomes de malaltia  o polls en horari escolar es trucarà als pares o tutors perquè el 
vinguin a buscar. 
Es recomana que fins que no quedi ben net de polls no torni a l’escola, per evitar el contag.i 
 

 · Medicaments  
 
A l’escola no donarem cap tipus de medicament si no tenim una prescripció del metge. Cal signar un full 
d’autorització que podreu trobar a consergeria. 
Us demanaríem que els medicaments que s’han de donar dins de l’horari escolar siguin realment els 
imprescindibles. 
 

• Accidents escolars 
 
En cas de que un alumne pateixi un accident a l’escola, es procedirà de la següent manera. 

1. Si la ferida es lleu la cura es farà a la mateixa escola, netejant-la amb aigua i sabó, desinfectant-la i 
protegint-la. 

2. Si l’accident és de certa importància (possible contusió, fractura…) l’alumne ha de ser atès en un centre 
sanitari (CAP o hospital). En aquest cas se seguirà el següent procés: 

• Fer la primera cura a l’escola, si procedeix. 
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• Avisar a la família per si poden traslladar l’accidentat al centre sanitari. 
• Si la família no pot fer càrrec o la gravetat del cas ho demana, s’avisarà un taxi, ambulància i se’l 

portarà fins el centre sanitari. 
Per poder seguir aquest el procés  és imprescindible que disposem d’un o més telèfons per localitzar els pares o  
persones que tinguin relació amb el nen/a.  

 Situació legal de les famílies  
 
Les famílies en les quals hi hagi situació de divorci o separació judicial han de dur a l’escola documents que 
justifiquen la situació legal del fill/a a efectes que el centre conegui el seu interlocutor legal. 
 

• Canvis d’adreces i telèfons 
 
Els canvis de domicili o telèfons,s’han de comunicar a la Secretaria de l’escola, la qual farà les correccions 
informàtiques pertinents. 
 

• Normes i hàbits d’autonomia i treball 
 
Els dies d’Educació Física cal venir amb xandall o bé amb roba i calçat adient. 
Tots els alumnes de primària hauran de portar tovallola els dies d’EF , els alumnes de Cicle Superior han de dur una 
samarreta de recanvi. 
 
Els alumnes de 1r. faran piscina els divendres: 
1r. A de 9.30h a 10.15h,  
1r. B de 10.20  a 11.05h 
Cal portar una bossa o motxilla amb el banyador, casquet de bany, xancles i tovallola. 
 
Aparells electrònics  
No es poden portar mòbils,punters làsers,etc.. En cas que un alumne porti alguna d’aquestes coses, les perdi, 
trenqui, l’escola no se’n farà responsable. 
En cas dels mòbils han de  quedar custodiats pel tutor o direcció. La seva utilització serà considerada una falta  
greu. En cas de reincidència es considerarà una falta molt greu.  
·Objectes perduts 
 
Tota la roba que es trobi per l’escola es deixarà a consergeria, podeu preguntar en primer lloc a la tutora o tutor i 
després al conserge. 
És  important que la roba estigui marcada amb el nom i el cognom del nen/a. 
 

• Bates 
 
Els alumnes d’Educació Infantil han de portar una bata , una per l’aula i l’altra pel menjador. Els divendres, es 
porten les bates per rentar. 
Els alumnes de primària no han de portar bata a classe, ni tampoc al menjador. 

• Quota escolar 
.............................................................................................................................. 

 EDUCACIÓ INFANTIL  

 

 pagament 
Llibres  

AMPA pagament 
material i 
sortides  
 

TOTAL 

P3   25 95 120 
P4 i P5  50 25 95 170 

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
 pagament 

Llibres  
AMPA pagament 

Material i 
sortides  

 
TOTAL  

INICIAL 80 25 85 190 
MIG 70 25 85 180 
SUPERIOR 70 25 75 170 
 
*Quota de l’AMPA , 25 € per família 

·  Llibres de text  
 
Els alumnes de 3r a 6è s’acullen al programa de reutilització de llibres.  Els llibres són de l’escola i els faran servir 
els alumnes durant 4 cursos. D’aquesta manera les famílies s’estalvien una part important de l’import dels llibres 
de text. 
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Calendari escolar 2017-18 
 
12 de setembre de 2017: inici de les classes  
 
Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018: vacances de Nadal ambdós 
inclosos. 
 
Del 24 de març al 2 d'abril de 2018: vacances de Setmana Santa ambdós inclosos. 
 
22 de juny de 2018: acaben les classes a tots els centres.  
 

 
És fonamental que tots els alumnes respectin els llibres de text i el material escolar. No es pot escriure als 
llibres, ni trencar ni malmetre. En cas que algun alumne fes malbé o perdés algun llibre, la família haurà de 
pagar l’import d’aquest. 
Els alumnes de P4 a 2n no participen d’aquesta reutilització, els llibres pertanyen a les famílies només l’escola 
facilita l’adquisició. 
Es imprescindible pagar la quota del AMPA per obtenir els llibres de l’escola. 
 
Les sortides i activitats són una eina més de treball de l’escola i de la programació del curs i creiem que és 
important que vinguin tots els nens i nenes. 
Els pares signaran un únic full d’autorització per totes les sortides que es realitzin fora del recinte escolar. Aquest 
full s’ha de lliurar al tutor/a. 
Altres normes 
 
• No es poden menjar llaminadures en el recinte escolar. Tampoc es poden portar begudes en recipients 

de vidre o llauna. 
• No es poden portar objectes de valor, el centre no es farà responsable de la seva pèrdua  
 
• Es recomana que els nens i nenes portin un entrepà per esmorzar, d’una mida adient a la seva edat , 

embolicat en paper o bossa reutilitzable o en un “tupper”. 
 
• Les invitacions de festes particulars d’aniversari, preguem que les feu fora del recinte escolar. 
 
És important que l’alumnat porti tot el que necessiti per a la jornada escolar. No es adient que els pares portin 
material i menjar a la consergeria durant la jornada. 
 
Els pares han de ser puntuals a l’hora de recollir els seus fills/es. 
 
REUNIONS DE FAMÍLIES D’INICI DE CURS 
 
Cicles dia hora lloc 
Educació Infantil i 
Cicle Inicial 
Cicle Mig i Cicle 
Superior 
 

27 de setembre  
 

15:00 hores  
 

Aules  
 

 
 
CALENDARI ESCOLAR 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
PER A QUALSEVOL DUBTE, RESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ. 
EQUIP DE MESTRES DE L’ESCOLA. 
 
 
 
 


