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Viladecans, 10 de setembre de 2019 
 

 

Benvinguts /des al curs 2019/2020 
 

Comencem un nou curs amb molta il·lusió! 
 

 

L’Equip Directiu format per l’Ana Lobato com a Directora, la Soledad Carmona 
com a Cap d’Estudis i la Lorena Sánchez com a Secretària us donem la 
benvinguda i esperem ens acompanyeu de ben a prop en aquest nou viatge 
que comencem.  
 

 

Aquest curs  escolar  consolidem, millorem i ampliem les propostes que 
valorem positives per la comunitat educativa: 
 

 Anglès: l’àrea d’anglès es comença a I3 amb l’especialista d’anglès i 

continua tota l’etapa d’Infantil i Primària. Mantenim el Projecte "Sharing 

to learn" de millora de l’expressió oral anglesa que es realitzarà amb 

l’alumnat de 4t. 

 Projecte de cultura emprenedora amb l’alumnat de 5è. 

 Projecte d’estalvi energètic a nivell d’escola.  

 Projecte hort a nivell d’escola. 

 Projecte de Filosofia 3/6  amb l’alumnat d’Infantil i Educació en valors 

a l’etapa de primària. 

 Ambients de lliure circulació a infantil. 

 Espais d’aprenentatge a Primària. 

 Projecte de teatre amb l’alumnat de 6è. 

 Lliga dels llibres a 4t. 

 Racons a tota la primària. 

 Batuescola amb l’alumnat de 6è. 

 Cantània amb l’alumnat de 4t. 

 Metodologia activa basada en l’aprenentatge cooperatiu. 
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1.1. EQUIP DOCENT 

 
 

EDUCACIÓ INFANTIL  

PETITS 

I3 Maria Ortega Martínez              
Mestra de suport  
Ed. Inf/Coord. cicle 

Nàdia Monrós Jurado 

TEI Laura Cánovas Alarcón Mestra SIEI Cristina Legazpi Piñeiro 

I4 Begoña Artero Rodríguez  
Mestra d'EE/Suport  Soledad Carmona García 

I5 Montse Pascual Ollé          

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

MITJANS 

1r Adam Porro Rivera 
Ed.Física Mitjans 
Castellà 1r i 2n 
Psico Petits 

Montse Campos Navidad 

2n Ana Campaña Pérez Religió Mariana Ruiz Quesada 

3rA Cristina Bardina Tortosa Mestra de suport Ana Lobato Pérez 

3rB Joana Reverter Panuz 
Educadores 

Marta Carracedo Navarro 
Loli Fernández Calvo ANGLÈS 

I3-5è 
Cristina Lorente Barros 

GRANS 

4tA 
EF 4A, 5B, 
6B 

Roberto Redondo Prieto Mestres SIEI 
Yolanda Jimena 
Rodríguez 
Celia Llacera Bielsa 

4tB Cristina Inarejos Vendrell Educadores Carmen Cazorla García 

5è A 
Elisabeth Fernández 
Dávila 

Castellà Mitjans i 
Grans 

Jesús Marco Larraga 

5èB Judith Moreno Aguilar Aula d’Acollida Antonia Aoiz Linares 

6è A Mila Nisa Ramos 
Mestra de Música 
MEE mitjans i grans 

Paula Llopis Ivorra 
Lorena Sánchez Blanco 

6è B.  
Anglès 
6è. 

Aitor Cuesta Lekiona                                                                                                 

 
 

EQUIP DIRECTIU  

NOM CÀRREC 

Ana Isabel Lobato Pérez Directora 

Soledad Carmona García Cap d’Estudis 

Lorena Sánchez Blanco Secretària 

 
 

1.2. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 
Aquest curs ens hem acomiadat de la nostra conserge la Sra. Conchi Ocón Burgos a 
qui estem molt agraïts i agraïdes per la seva tasca professional a la nostra escola. 
Esperem que gaudeixi molt de la nova etapa que comença. 
 
Marta Campesino: realitza les tasques administratives del centre. 

1. EQUIP DOCENT, D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
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Joan Eloi Pedrero i José Luis Samper: amb funcions de consergeria, vetllen pel  
correcte funcionament de les instal·lacions de l'escola, facilitant l'entrada de les famílies 
al centre, fent el petit manteniment, etc. 

 
 
 

 

 

 

2.1. D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 

 

➢ TUTORS/ES:   Dijous de 12’30 a 14’00 h amb cita prèvia. 
 
➢ SECRETARIA  

 Dimecres de 15:00 a 16:00 h. 

 Divendres  de 09:00 h.  a 10’30 h. 
 

➢ CAP D'ESTUDIS (amb cita prèvia) 

 Dijous de 15:00 h. a 16:00 h. 

 Divendres de 9:00 h. a 10:00 h. 
 

➢ DIRECCIÓ  amb cita prèvia. 
 

 

 
2.2. DE L’ALUMNAT 

                           
L’horari de tots els alumnes de l’escola és de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h. 
         
L’horari intensiu (el dia 21 de desembre i del 8 al 19 de juny) és de  9 a 13 h. 
L’alumnat de I3, tal i com ja hem informat a les famílies, farà una entrada progressiva 
els dies 12, 13 i 14 de setembre. 
 

 
 
 
 
 

3.1. ENTRADES  
 
L’entrada de l’alumnat al centre, tant al matí com a la tarda, es farà per les dues portes: 
la del C/Margarida Xirgu i la de l’Av. Del Mil·lenari. Les portes s’obriran a les 9.00h i a 
les 15.00h i es tancaran 10’ després.  
 

Alumnat d’Infantil .- Entrarà per les aules (I3, I4, I5). 
Alumnat de Primària.-  entrarà directament a l’escola per qualsevol de les dues portes.  
 

Per motius de seguretat, les famílies no podeu entrar a l’edifici ni a les classes. Els 
nostres alumnes tenen el dret de començar les sessions a l'hora, sense haver d'esperar 
que alguna família comuniqui informacions als tutors. Si teniu la necessitat de 

2. HORARI 

3. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 
 



 
 

4 

transmetre informació o incidències escriviu-lo a l'agenda, al correu electrònic que 
us facilitarà el tutor o tutora o contacteu telefònicament amb l'escola. 

 
 

3.2. SORTIDES 
 

Alumnat d’Infantil 
Els haureu de  passar a recollir per les portes d’accés al pati que té cada aula. A fi 
d’evitar l’aglomeració amb els altres alumnes de Primària obrirem la porta per l’Av. del 
Mil·lenari  a les 12,20h i a les 16,20h.    
 

Alumnat de Primària: 
➢ 1r i 2n  ho farà per la porta de l’Av. del Mil·lenari, baixarà en filera amb la 
mestra fins el primer replà. Els nens/es aniran sortint quan arribi la persona que 
els recull. 
➢ 3r, 4t, 5è i 6è  ho farà per la porta del C/Margarida Xirgu. 

 
 

ÉS IMPORTANT QUE ELS PARES/MARES NO BLOQUEGEU L’ENTRADA, HEU DE 
QUEDAR-VOS FORA DEL RECINTE. 
 

 
Per raons de seguretat, fora de les hores d’entrada i sortida de l’alumnat, només 
s’obrirà la porta d'Av. del Mil·lenari  per accedir al Centre. 
 

 
 
CASOS ESPECIALS: 
 

A) RECOLLIDA D’ALUMNES PER UNA PERSONA DIFERENT A L’HABITUAL 
 
Cal que aviseu al tutor/a en cas que el/la vostre fill/a el reculli una persona diferent 
a l’habitual.  
Les persones que poden recollir als alumnes de manera habitual hauran d’estar 
autoritzades al full d’autorització de recollida d’alumnes que heu de lliurar al 
tutor/a. 
Qualsevol autorització haurà d’anar acompanyada del nom, cognoms, DNI i 
parentiu de la persona autoritzada. 
 
B) AUTORITZACIÓ DELS ALUMNES A SORTIR SOLS 
 
Cal que complimenteu la comunicació si els vostres fills/es de CM o CS poden 
sortir sols de l’escola. Retorneu-los  al tutor/a el dia 13 de setembre. 

 

C) ALUMNES DE CICLE SUPERIOR DEL CENTRE AMB GERMANS PETITS  
AL CENTRE 

 

Els alumnes més grans que han de passar a recollir a les 12:30h o a les 16,30h. 
els seus germans/es més petits, cal que els vagin a recollir puntualment  per les 
portes d’accés al pati de les aules d’infantil o per la porta de la classe.  En aquest 
cas heu de  complimentar  l’autorització de recollida de germans i la doneu al 
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tutor/a de l’alumne/a que ha de ser recollit.  Per motius de seguretat, SENSE 
AUTORITZACIÓ NO LLIUREM L'ALUMNE/A. 

 

 

D) RECOLLIDA D’ALUMNES TARD DE MANERA REITERADA 
 

Es procedirà a actuar, tal i com queda recollit a les normes d'organització i 
funcionament de centre, de la següent forma:    
 

 El marge raonable de retard en la recollida de l’alumnat a la sortida de 
l’escola,  el situem màxim en un temps de 10’, a partir dels quals el/la tutor/a 
o mestre/a responsable del grup portarà l’alumne/a a Secretaria per 
contactar amb la família. 

 
 En cas de no poder contactar amb la família la Direcció del centre seguirà el 

protocol d’actuació establert a les Normes d’Organització i Funcionament del 
Centre. 

 
 
3.3. EXCEPCIÓ EN DIES DE PLUJA 

 

ENTRADES 

 

Quan hi hagi una situació de pluja intensa les portes exteriors de l’escola s’obriran a les 
8.55h/14.55h per facilitar que les famílies acompanyin als seus fills/es fins als porxos 
amb la finalitat de resguardar-se de la pluja. Allà, els infants, sota custodia dels pares 
esperaran fins que soni la música. 
Les portes d’entrada a l’edifici seguiran tancades fins a les 9.00/15.00h per assegurar la 
presència d’un/a mestre/a del centre davant de qualsevol incident dins de les 
dependències internes de l’escola. 
 

SORTIDES 
 

L’obertura de les portes serà a les 12.25 h i a les 16.25 h aproximadament. 
Els/les alumnes de 1r i 2n es recolliran a les 12.30 h al porxo principal. 
L’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è sortirà per les terrasses de les aules que donen al carrer 
Margarida Xirgu. 
 

 

3.4. PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA 
 
Us recordem que a la carta de compromís que vau signar us vau comprometre a 
l’assistència regular i puntual dels vostres fills i filles, per tant:  
 

A) QUAN UN ALUMNE/A ARRIBA TARD 
  

Per al bon funcionament de l'escola, passats 10 minuts de l’hora d’entrada, es 
tancaran les portes  i es considerarà que l'alumne té falta de puntualitat. 
En cas d’arribar tard cal que passeu per Secretaria per expressar el motiu de 
la impuntualitat; acte seguit, el conserge acompanyarà als alumnes d’infantil a 
l'aula pertinent.  
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Sempre es justificarà el retard a través de l’agenda o amb el justificant 
corresponent.  
 
En cas de retards reiterats la Direcció del centre prendrà, conjuntament amb 
Serveis Socials i EAP, les mesures que consideri oportunes. 
 

 

B) QUAN UNA FAMÍLIA HA DE RECOLLIR O RETORNAR A L'ALUMNE/A 
DURANT  L'HORARI LECTIU 

 
NO VINGUEU EN HORARI DE  PATI. Si veniu 10 minuts abans o 10 minuts 
després ens facilitareu  que us  lliurem l’alumnat de la forma més àgil possible.  

 

C) QUAN UN ALUMNE PRESENTA FALTES D'ASSISTÈNCIA 
 

➢ La família haurà de justificar via agenda o, en el seu defecte, via 
telefònica el motiu de la no assistència a classe. 

 
➢ El tutor/a parlarà amb  la família si es produeixen diverses faltes 

d’assistència injustificades, a fi de conscienciar a la família i buscar una 
solució conjunta.  

➢ Quan les absències injustificades superin el 25% d’hores lectives al mes, 
el tutor/a i l’Equip Directiu s’entrevistaran amb la família amb la finalitat 
d’informar dels següents passos a seguir en cas que la situació 
d’absentisme no es corregeixi.  

 
➢ En cas que no s’obtingui una modificació satisfactòria referent a 

l’absentisme, el tutor/a  informarà  a Direcció, a fi de realitzar  la derivació 
escrita als Serveis Socials, i de planificar el protocol d’actuació amb la 
família. Quedarà còpia del full de derivació en l’expedient de l’alumne/a. 

 
3.5. ALTRES INFORMACIONS 

 

Seguint la normativa de la Generalitat, dins del recinte escolar (patis inclosos): 
 

➢ No es pot fumar. 
➢ No es pot entrar amb vehicles (amb  motor i sense),  patinets, ni 

monopatins.  
➢ No es poden introduir animals. La única excepció és la dels  gossos  pigall 

i amb el consentiment expressat per  la Direcció. 
 

 
 
 
 
 
Aquest curs mantenim el servei de transport escolar per alumnat amb necessitats 
educatives especials.  
 
Empresa: AUTOCARES IZARO 
Ruta: 355 
 

4. TRANSPORT ESCOLAR 
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5.1 MENJADOR 
 
El servei de menjador comença el dia 12 de setembre. COM A CASA serà la nova 
empresa de gestió del Menjador que s’encarregarà del servei i de contractar el personal 
de cuina i monitoratge. 
 
Mariana Adzic és la coordinadora del menjador i del servei d'acollida de l'empresa. 
Amb el suport de l'equip de monitoratge i del personal de cuina, romandrà a la vostra 
disposició per facilitar la comunicació amb les famílies i per ajudar als nostres alumnes 
a fer del menjador un espai educatiu. 
 
Horari de menjador: 12,30h-15h. Es faran dos torns per menjar: El primer per alumnat 
d’I3, I4, I5, 1r i 2n i el segon torn per alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è. 
El preu és de 6,20 € menú/dia per als alumnes fixos i de 6,80 € per als alumnes 
eventuals. 
 
FORMA DE PAGAMENT:   
 

 La forma de pagament del servei es pot realitzar per domiciliació bancària, codi 
de barres o amb targeta durant el servei d’atenció a les famílies. 

 Als usuaris fixes es cobrarà el rebut a mes avançat. 
 Els rebuts retornats tindran un recàrrec de 3€. 
 Les faltes avisades tindran un abonament de 2,80€ al rebut següent. 
 A partir del cinquè dia consecutiu de no poder usar el servei us retornarem la 

totalitat del preu de menú.  
 Es podrà fer ús de pícnic els dies d’excursió i el primer dia de colònies. 
 Les baixes del servei s'hauran de comunicar a la coordinació amb 15 dies 

d’antelació. 
 En el cas que n’hi hagin dos rebuts pendents, l’infant no podrà fer ús del servei.  
  

 
 

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR: 
 

 L’alumnat d’I3, I4, I5 ha de portar al menjador una bata. La família la portarà al 
menjador els dilluns i la retornaran els divendres per rentar a casa. 
 

 Alumnes d’I3, una bossa amb una muda completa d’acord a la temporada.  Tot 
ben marcat amb el nom. 
A l’espai de l’aula de Psicomotricitat l’alumnat d’I3 realitzarà una estona de 
descans després de dinar. Cal portar una manteta o llençol per usar-la en aquest 
espai de descans. 

 
IMPORTANT: Parlar amb la  Coordinadora del Menjador en cas que el /la vostre/a fill/a 
tingui al·lèrgia o intolerància a algun aliment o qualsevol informació que considereu  
d’interès conèixer.  
Ho podeu fer presencialment al menjador de 9 a 10:00, via telefònica al 691 81 16 02 
en el mateix horari o via e-mail al correu canpalmermenjador@gmail.com.  

5. SERVEI DE MENJADOR I D’ACOLLIDA 
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 5.2. ACOLLIDA 
 

Aquest curs continuarà funcionant el servei d’acollida  de 7:45 a 9 h del matí. El cost és 
el següent: 

➢ 1h 15’ té un preu de 36€/mes (si supera el 50% dels dies del mes el preu 
disminueix en un 20%). 

➢ 1h té un preu de 28,50€/mes (si supera el 50% dels dies del mes el preu 
disminueix en un 20%). 

➢ 30’ té un preu de 16€/mes (si supera el 50% dels dies del mes el preu 
disminueix a 10€/mes) 

➢ Dia esporàdic  1h 15’ té un preu de 5,50€ 
➢ Dia esporàdic 1h té un preu de 4,50€ 
➢ Dia esporàdic 30’ té un preu de 2,50€ 

 
La forma de pagament és la mateixa que la utilitzada pel servei de menjador. 
 
 

 5.3. AJUTS 
 

Ajuts de Menjador.- Des de l’escola us farem arribar la informació de les beques 
concedides pel Consell Comarcal.  
 

Ajuts d'EE MEC.- Estem a l’espera que l’EAP doni instruccions per informar-vos de la 
convocatòria per aquest curs.  
 
  
 

 
 
Les dates de les reunions d'inici de curs són les següents: 
 

Nivells Data (17:00h) 

Pe PETITS 8 d’octubre 

     MITJANS 3 d’octubre 

G  GRANS 25 de setembre 
 

 

 

 

 

 

 

Els conflictes són inherents a la vida social i, per descomptat, formen part de l'escola. 
Són una oportunitat per aprendre a solucionar-los de la forma més educativa possible. 
Les famílies i els educadors tenim l'obligació de facilitar que així sigui, no oblidant que 
en tot moment estem treballant amb nens i que la responsabilitat última a l'escola és 
del professorat. Us demanem que col·laboreu amb nosaltres veient les circumstàncies 
conflictives més com a una oportunitat per aprendre  i per treballar envers el respecte i 
la tolerància. 
 
 

6. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 
 

7. RESOLUCIÓ D’INCIDENTS I CONFLICTES 
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Davant d'un incident, el procés a seguir és el següent: 
 

1r- Parlar amb el/la  tutor/a  i/o mestre/a especialista. 
2n- Parlar amb el/la Cap d'estudis 

3r- Parlar amb Direcció. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
8.1. REBUT DE PAGAMENT 

 
Es prega a totes les famílies que feu arribar al tutor/a dels vostres fills/es el resguard 
del banc, conforme heu pagat a “La Caixa” la quota de material escolar i llibres 
socialitzats. 
 
 
IMPORTANT: és imprescindible haver abonat el rebut de material per poder fer el 
pagament del rebut de sortides. 
 
 
En cas que hagi problemes per fer efectiu aquest import passeu per Direcció, a fi de 
poder buscar una solució. 

 
8.2. MATERIAL PER LES AULES 
 

Petits (I3, I4 i I5) 
 

 Un got de plàstic, la bossa per l’esmorzar i un tovalló de roba. El got se 
l’emportaran el divendres i tornarà el dilluns net a l’escola. Tot ben marcat 
amb el seu nom i amb lletra de pal (majúscula). 

 Un paquet gran de tovalloletes humides i una caixa de mocadors de paper 
gran amb el nom posat. 

 Motxilla de roba SENSE RODES, fins i tot a les excursions, adequada a la 
seva edat. Marcada amb el nom. 

 
Mitjans (1r, 2n i 3r) 
 

 Una bata o samarreta a la classe per a l’àrea de Plàstica,  marcada amb el 
seu nom i amb beta per penjar. 

 Dues caixes de mocadors de paper. 

 Un paquet gran de tovalloletes humides.  

 A 1r, 2n i 3r un coixí per seure al terra. 

 NO es pot portar motxilla amb rodes.  
 
 

8. MATERIAL ESCOLAR 
 

 

IMPORTANT: Saltar-nos els passos no soluciona el problema. 
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Grans (4t, 5è i 6è) 
 

 Una bata o samarreta a la classe per a l’àrea de Plàstica. 

 Cada alumne portarà a la seva motxilla mocadors de paper. 
 

 

 

 

 

 
9.1. RESPECTE A LA SALUT 

 

Els mestres per normativa del Departament d’Ensenyament i segons les Normes 
d'organització i funcionament de centre (p.115), no podem donar cap medicació 
als alumnes sense prescripció mèdica. Per tant,  us demanem que procureu administrar 
a casa la medicació.  
 
En el cas que sigui imprescindible que  l’alumne/a hagi de prendre un medicament en 
horari de classe o de menjador cal que porteu per escrit de forma clara:  
 

 La prescripció mèdica 

 La dosi 

 L’horari en que se li ha de subministrar i  autorització del 
pare/mare/tutor. 

 

NO PODEM DONAR CAP TIPUS DE MEDICAMENT SENSE TENIR PER ESCRIT 
AQUESTES DADES. 
 

Doneu el medicament al mestre/a o encarregat  de menjador. Mai als alumnes. 
En cas de sortida escolar, cap alumne podrà assistir-hi si necessita prendre antitèrmic 
per la febre. 
 
En cas que un alumne/a es posi malalt o s’accidenti es cridarà a la família perquè se’n 
faci càrrec. Per això és molt important que tinguem correctes les vostres dades 
telefòniques i el correu electrònic. Si la família no es pot localitzar l’escola prendrà 
les mesures necessàries.  
 
En cas que un alumne/a tingui febre o alguna malaltia que comporti perill de contagi 
(varicel·la, polls, conjuntivitis...) no podrà assistir a l’escola ni a sortides escolars fins 
que s’hagi curat o no hagi cap risc de contagi .  
Davant d’un infant amb febre l’escola contactarà amb els pares o tutors per demanar 
que el recullin tan aviat com puguin. Mentrestant, l’escola podrà administrar 
paracetamol (apiretal) a partir de 38º, sota l’autorització escrita de la família. Cal 
que retorneu l’autorització al tutor del vostre fill/a. 
Les ferides es rentaran amb aigua i sabó o suero fisiològic.  
 

9.2. PSICOMOTRICITAT/EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Els dies que l’alumne/a tingui Psicomotricitat o Educació Física  ha de portar 
obligatòriament per realitzar l’activitat el següent equip: 
   
 

9. NORMES DEL CENTRE A DESTACAR 
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➢ Petits (I3, I4 i I5) 
 

Roba còmoda o esportiva, mitjons, fins i tot a l’estiu i  bambes amb velcro.  
Tota la roba ha d’estar marcada. 
 

➢ Alumnat de 1r i 2n 

 
Roba esportiva, mitjons i bambes. 
PISCINA: activitat en horari lectiu amb els cursos de 1r. de Primària, dins del 
Programa de natació escolar de l’Ajuntament de Viladecans amb col·laboració 
amb l’ATRIUM. L’activitat la realitzaran els dimecres a partir de l’octubre i està 
totalment subvencionada per l’Ajuntament de Viladecans. 
 

➢ Alumnat de 3r i 4t 
 
Roba esportiva i bambes, una tovallola per rentar-se les mans i la cara, i una 
samarreta de recanvi. 
 

➢ Alumnat de 5è i 6è 

 

Roba esportiva, bambes i la roba de recanvi a la motxilla o bossa esportiva. Cal 
també que portin xancles, tovallola i sabó per dutxar-se.  
A partir de 5è de Primària els alumnes han de dutxar-se després d’acabar 
l’activitat física. Volem recordar que la higiene és un hàbit que cal treballar com 
un contingut propi de l’àrea d’Educació Física. 
En cas que un alumne/a no pugui fer Ed. Física, o bé hi hagi un motiu mèdic per 
raó del qual no es pot dutxar a l’escola, cal que ho notifiqueu al tutor/a per 
escrit indicant la causa, adjuntant justificant mèdic. 
Cal retornar complimentat el més aviat possible al tutor/a el qüestionari 
d’Educació Física. 

 
9.3. MÚSICA 

 

Els cursos de 4t, 5è i 6è de primària utilitzaran la flauta dolça soprano com a instrument 
escolar.  Aquest instrument es pot obtenir dins del lot de llibres de 4t., que es ven a 
l’AMPA. Recordem a les famílies que en cas de pèrdua durant els cursos posteriors 
l’AMPA no es responsabilitzarà de la seva venda. 

 

9.4. ALTRES NORMES 
 

A) LLAMINADURES.  
No es pot menjar ni portar al Centre cap tipus de llaminadures (xiclets, 
caramels...) 

 
B) DISPOSITIUS MÒBILS  
No estan permesos ni a l’escola ni a les sortides, ja que si s’ha de fer una 
trucada d’urgència existeix el telèfon del Centre. A més hem d’assegurar el 
dret d’imatge de l’alumnat, tal i com requereix la normativa actual. En cas que 
algun alumne ho porti, es deixarà a Direcció i el pare/mare/tutor haurà de 
passar a recollir-ho.  
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C) JOGUINES I ALTRES OBJECTES.  
No han de portar joguines o altres objectes que no són necessaris a l’escola i 
que no s’hagin demanat. L’experiència ens ensenya que aquest material 
acostuma a ser una font de problemes (es poden trencar, perdre’s…) L’escola 
no es farà responsable d’aquests objectes. La responsabilitat serà de la 
família del nen que porta la joguina, en cap cas dels companys o del centre. 

 
D) PILOTES 
No està permès jugar a la pilota en hores d’entrada i sortida ni a dintre de 
l’edifici de l’escola per motius de seguretat. No es poden portar pilotes de 
casa.  

 

E) INVITACIONS D’ANIVERSARI 
A l’escola no es podrà repartir cap invitació en horari escolar. S’ha de realitzar 
a la sortida del recinte. 

 
F) ESMORZARS 
S’ha de portar en una carmanyola o un embolcall reutilitzable, ja que volem ser 
ecològics i no generar més residus dels necessaris. 
El DIJOUS ÉS EL DIA DE LA FRUITA, per tant TOTS els alumnes de l’escola 
han de portar una peça de fruita per esmorzar, instaurant així hàbits 
saludables a la seva alimentació. Us animem a ampliar els dies de fruita i a no 
portar begudes ensucrades. 

 
G) ESMORZARS D’ANIVERSARIS 
Només podeu portar menjars comprats.  

 
 

 

 

 

 
El contacte amb l’AMPA es fa mitjançant correu electrònic o telèfon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La pàgina web de l’escola és agora.xtec.cat/ceip-canpalmer/ on podreu consultar 
diferents informacions relacionades amb l’escola: 
 

➢ Informacions del centre. 
➢ Documentació del centre. 
➢ Blocs del centre: activitats de les diferents aules, exercicis proposats per fer a 

casa, etc. 

10. AMPA 
 

 

TELÈFON AMPA: 606686618 

CORREU ELECTRÒNIC: ampacanpalmer@gmail.com 
 

 

11. PÀGINA WEB 
 



 
 

13 

➢ Notícies. 
➢ Enllaços d’interès. 

 
 
Tenim vinculada l’aplicació Telegram a la nostra pàgina web per tal que tothom que la 
tingui instal·lada rebi l’avís cada vegada que es publica una informació nova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’equip docent de Can Palmer us desitgem un 

molt bon curs 2019-2020!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT: El primer dia de curs us farem arribar les autoritzacions que heu  
de complimentar i retornar als/les tutors/es el més aviat possible. 
 
 



 
 

 

  


