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Us donem la benvinguda al nou curs 2019-20, 

 

Especialment a tots aquells que per primera vegada formeu part de la nostra escola. 

Ens plau fer-vos arribar la informació sobre algunes qüestions d’organització i 

funcionament del centre que convé tenir en compte. Us preguem que llegiu amb 

atenció aquesta circular informativa que conté aspectes importants a l’hora de 

garantir un bon funcionament col·lectiu. També voldríem aprofitar l’ocasió per fer-vos 

saber que estem oberts a qualsevol suggeriment alhora que esperem la vostra 

col·laboració.  

 

 

La Direcció del Centre 

 



 

 Horari de pagaments a secretaria: 
    Tots els matins de 9:00 a 13:00.  

I les tardes de dimarts i dijous de 15:00 
a 16:00. 

 
. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 Fer diferents agrupaments de treball de l’alumnat: racons, joc simbòlic, espais, grups flexibles, desdoblaments 

de grups, reforç en petit grup.  

 Projectes de centre: “Dos-cents mil segons junts”, “Cada acció compta” i “De l’antiga Grècia al Tòquio del 

S.XXI”. 

 Activitats artístiques: Participació al projecte “Cantània”. Els alumnes de 6è. 

 Jornades: Som científics per un dia i l’English Day.  

 Projectes d’innovació pedagògica: “ Programa SI”, “#Aquiproubullying” i “Xarxa per Competències”.  

 Llibres socialitzats: Llibres que proporciona l’escola com a préstec, per tal d’afavorir un estalvi a les famílies.  

 Projecte d’escacs a 1r i 3r. 

 Robòtica a Cicle superior. 

 Diferents tallers relacionats amb la salut, la higiene, el consum i el medi ambient. Oferts per diferents 

organismes. 

 Projecte d’educació Viària (Mossos E.) 2n, i 5è. 

 Xerrada informativa sobre les xarxes socials per part dels Mossos d’Esquadra als alumnes de 5è.  

 Violins a 2n, piscina a 3r i 5è i teatre a 5è. Activitats subvencionades per l’Ajuntament. 

 Arts and Crafts.  



 Programes de salut: vacunació a 6è i revisió bucodental a 1r i 6è.  

 Padrins lectors amb els alumnes de 6è. 

 El dia de la fruita. L’escola participa en el Pla de Consum de Fruita.  

S’ofereix com a servei i està gestionat per l’empresa EUREST.  

La coordinadora responsable d’aquest servei és la Marta Pardo, i us podeu posar en contacte amb ella 

a través del número de telèfon 609987380. 

Preus del menjador: 

Alumnes fixes: 6,12 €euros 
Alumnes esporàdics: 6,49 euros 
  
Quan un alumne/a es queda esporàdicament a dinar, cal treure el tiquet pel banc i notificar-ho a 

l’escola, no s’agafaran diners en efectiu. Pels alumnes que són fixes, si cal avisar d’alguna contingència 

(dieta puntual, falta, etc.) cal trucar al mateix telèfon abans de les 10h. 

 

Horari d’atenció al públic serà els dilluns de 09:00 a 10:00 i els dimarts, dimecres i dijous de 15:00 a 

17:00.

 

 

 

 



Les entrades i sortides es faran per les portes de les aules. NO es donarà cap nen/a que no estigui 

autoritzat pels pares. 

Cal puntualitat tant a l’entrada com a la recollida, ja que amb una acumulació de retards s’aplicarà 

la normativa vigent (avís a la policia municipal) 

 

Els pares , els deixaran a la porta de l’escola i 

hauran de pujar sols per les escales, sense córrer.  

A les  els pares hauran de pujar a buscar els seus fills a la porta corresponent al seu curs. 

Demanem no passeu ni us espereu pel vestíbul ja que obstaculitzeu la sortida dels 

alumnes. Les sortides seran per les següents portes: 

 Cicle Inicial (1r i 2n) al porxo. 

 Cicle Mitjà (3r i 4) entrada principal. 

 Cicle Superior (5è i 6è) porta edifici infantil. 

No donarem cap nen/a de cicle inicial a cap persona que no estigui autoritzat pels pares. 

 

Les portes es tancaran a les 9:05 h i a les 15:05 h. I no s’admetran retards injustificats, amb 

l’acumulació de retards injustificats s’aplicaran les sancions establertes pel centre. 

 

Pel bon funcionament i pel respecte a tothom es prega màxima puntualitat i el compliment de 

l’horari. 

 

Cal que justifiqueu les faltes d’assistència i aviseu per telèfon al centre. Quan un nen/a arriba tard  

o marxa del centre, , l’ha d’acompanyar un adult. 



Es recomana l’assistència de tots els alumnes a les sortides. 
Si un alumne no pot assistir a una sortida, per causes de força major, es tornarà l’import de 
l’activitat però no el de l’autocar. 

 
*Sortida general d’escola que la realitzarem durant el segon trimestre. 

´
 
A partir de 1r, l’agenda és un mitjà de comunicació entre les famílies i el professorat. És necessari que 

la reviseu diàriament i cal que signeu tots els comentaris dels mestres com que n’esteu assabentats. 

Les famílies d’aquests alumnes rebran dos informes al llarg del curs. El primer informe es lliurarà en 

mà als infants al Nadal i l’altre a final de curs, en el mes de juny.  

SORTIDES  
18-19 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

ED.INFANTIL 

P3 
5 novembre: Castellbell i el Vilar 

(Viladoms de Baix) 

24 març: Kandinsky (Censada) 3 d’abril: Sortida a Tamarit 

P4 24 març: Fundació Joan Miró 
2 i 3 d’abril: Colònies a Tamarit 

P5 24 març: Fundació Tàpies 

C INICIAL 
1r 29 d’octubre/novembre: Cal 

Trepat (Tàrrega) 18 febrer: Museu Picasso (Bcn) 4, 5 i 6 maig: Caldes d’Estrac 
2n 

C.MITJÀ 
3r 29 octubre: CAN (Navàs) 

Novembre: Zoom Mercat de la Masuca (igualada) 
1, 2 i 3 juny: Sant Antoni de Calonge 

(Girona) 
4t Novembre: Zoom 

C.SUPERIOR 

5è 
1 octubre: La Tossa 

Cosmocaixa 
25, 26, 27 maig: Colònies (Delta de 

l’Ebre) 

6è St. Llorenç del Munt i l’Obac 
25, 26, 27 maig: Colònies (Delta de 

l’Ebre) 
5 juny: Cantània (Barcelona) 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 
La castanyada: 31 d’octubre Sant Maure Sant Jordi; 28 abril 

Santa Cecília: 22 novembre Fem més escola Setmana de les Arts 
Nadal: 17 desembre (Infantil) 
       18 desembre (Primària) 

Carnestoltes: del 17 al 21 de 
febrer 

Final de curs primària: 17 juny 
(Primària) 



 
 

Els informes es lliuraran al finalitzar cada trimestre. Els informes del primer i segon trimestre s’han 

de retornar signats al mestre/a tutor/a.  

A cicle mitjà i superior els alumnes portaran a casa, per ensenyar als pares, les activitats d’avaluació 

continua (les proves). Un cop vistes s’han de retornar als tutors o especialistes dins el termini 

establert.  

1r trimestre: 19 de desembre. 

2n trimestre: 2 d’abril. 

3r trimestre: 16 de juny. 

 

 
L'ús que fan els pares dels grups escolars de WhatsApp pot perjudicar l'autonomia i la responsabilitat 

dels fills. Com a pares d’alumnes de l’escola, cal entendre bé els usos i pràctiques d’aquesta aplicació. 

Aquests nous espais de comunicació són difícils de controlar ja que allò que es diu, es reenvia fàcilment 

de mòbil a mòbil i no se sap mai qui ho pot acabar veient. Són eines molt útils per a comunicar-se, 

organitzar-se i mantenir-se al dia, però també poden ser una via per a expressar la indignació, la 

crítica irreflexiva contra professors o bé discussions i generalitzacions que poden crear mal ambient.  

 

 perquè els pares facin un bon ús dels grups de  de l'escola:  

 Ser respectuós: no fer comentaris ofensius de cap mena. ni precipitar-se, deixar passar un 

temps prudencial abans de respondre. 

 Posar en dubte la credibilitat dels continguts: comprovar-ne la veracitat i no fer judicis de 

valor previs.  

 Evitar alarmes innecessàries: una cosa que afecta un individu no ha d'afectar necessàriament 

tothom.  

 Vigilar amb les etiquetes: no crear imatges falses de les persones (professors, estudiants, mares 

o pares).  

 Evitar discussions personalitzades. 

 



 

 Pensar en la imatge personal i familiar que es transmet. El problema no és l'instrument sinó 

l'ús que se'n fa: una cosa és mantenir bones relacions amb la comunitat de pares i una altra 

convertir la relació entre pares en una agenda paral·lela que eviti que els nens facin l'esforç 

que han de fer per a assumir les seves responsabilitats. 

Quan un nen o nena està malalt o malalta convé que descansi i no ha d’assistir a l’escola per evitar 

possibles contagis. S’haurà de comunicar sempre al centre. En cas de malaltia contagiosa cal dur el 

certificat mèdic conforme pot assistir a l’escola. Si observem que, durant l’estada a l’escola, algun nen 

o nena presenta símptomes de malaltia: febre, vòmits, diarrea, malalties contagioses (cucs, làmblies), 

mal de panxa, erupcions a la pell, conjuntivitis, parasitosi (polls), cops o ferides importants; el mestre 

tutor es posarà en contacte amb la família (habitualment per telèfon) per tal de que vinguin a 

recollir a l’alumne/a (és important tenir una persona de suport per atendre aquestes situacions quan 

pare i mare treballen).  

 

La primera mesura d’higiene és la netedat personal, cal portar els nens a l’escola nets de cos i roba. 

És important també que portin les ungles netes i curtes. La manca de netedat pot ser un vehicle per 

a la transmissió de malalties. Cal extremar la vigilància dels polls i en cas de contagi la família de 

l’alumne/a afectat n’haurà de fer un seguiment sanitari per evitar-ne l’expansió i informar-ne a 

l’escola.  

 

L’escola no subministrarà medicament a cap nen/a, si un alumne ha de romandre al centre i se li ha 

d’administrar algun medicament, cal portar la recepta, i un informe del metge on s’indiquin les dosis a 

prendre, el medicament i l’hora. Preguem que intenteu fer coincidir les preses de medicació fora de 

l’horari escolar.  

 

En cas d’accident d’un alumne, l’escola actuarà de la següent manera:  

 



 

 Accident considerat “greu” L’escola contactarà amb el servei d’emergències 112 i seguirà les 

indicacions que aquest li doni; simultàniament, el mestre es posarà en contacte amb la família.  

 Accident considerat “lleu” S’atendrà el nen a l’escola i a continuació s’informarà la família a fi de 

que prengui la decisió que cregui més adient.  

 

Les invitacions a festes particulars d’aniversaris, cal donar-les fora de l’escola.  

A Educació Infantil aquelles famílies que vulguin celebrar l’aniversari podran portar pa amb xocolata 

per la resta del grup.  

A Educació Primària es permetrà portar UNA llaminadura el dia que el nen/a celebri l’aniversari. 

(Només aquell dia ja que a l’escola no es poden portar llaminadures incloent els xiclets), 

 

 
L’esmorzar de l’escola ha de ser un complement del que es fa a casa. Cal que els nens i nenes 

esmorzin bé abans de venir al matí. 

Per a esmorzar cal evitar pastissets, sucs de fruita i productes làctics. 

El  és el dimecres. Així doncs, aquest dia els alumnes haurien de portar per 

esmorzar una peça de fruita o bé una carmanyola amb fruita trossejada. 

 
 

 
 És molt important que els  i adreces, així com també qualsevol 

en la .  

 Les circulars i altres informacions es rebran per correu electrònic. És important que el reviseu 

diàriament. No es donarà cap circular en format paper. 

 Heu de portar al dia la quota de material. 

 Els alumnes amb al·lèrgies diagnosticades, cal que portin l’informe mèdic a Direcció i la medicació 

corresponent, si s’escau. Cada curs cal actualitzar si hi ha canvis. 


