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1. DADES DE L’ESCOLA 
 
Nom: ESCOLA DOLORS ALMEDA 
Adreça: C/ Baltasar Oriol, 66 
Codi Postal: 08940 Cornellà de Llobregat 
Telèfon: 93 377 0505 
Adreça electrònica:a8016367@xtec.cat 
Web: www.dolorsalmeda.cat 
 
 

2. CONSELL ESCOLAR 
 
El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació i govern de l’escola. La 
seva composició i competències i els requisits per ser-ne membre  estan 
recollits a la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre i desenvolupades en el 
Decret 352/200 de 7 de novembre (DOGC, núm.3263 de 10/10/2000). 
 
 
SECTOR PAS : Àngel de las Heras Sáez 
 
SECTOR MESTRES:         Jordi Lluch Pellicer 
                                            Lluïsa Espallargas Escorihuela 
                                            Silvia Pérez Espinosa 
                                            Judith Puig Casanovas 
                                            Mª Rosa Pedrero Lahuerta 
                                            Daniel Andrés Arévalo 
 
SECTOR FAMÍLIES:           Diana Lucena Ochavo 
                                            José Luis Vega Vega 
                                            Anabel Company Lara 
                                            Daniel López Almagro 
                                            Maria Luisa García Carmona 
                                              
 
REPRESENTANT AMPA:    Àngeles Carmona Mejías 
 
REPRESENTANT AJUNTAMENT:  Manel Clavijo Losada 
 
SECRETÀRIA:                    Ana Cristina Gorrochategui Sanroman 
CAP D’ESTUDIS:                Àngela Rodríguez Pérez 
PRESIDENTA:                    Sílvia Ortiz Adé 
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3. EQUIP DE MESTRES 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Tutora P-3 A Isabel Martín García 
Tutora P-3 B Natàlia Novau mur 
Tutora P-4 A  Ma. Rosa Pedrero Lahuerta 
Tutora P-4 B  Adela Garcia Parra / Pilar Mateo Alcolea 
Tutora P-5 A  Mercedes Pérez Morano 
Tutora P-5 B Lluïsa Espallargas Escorihuela 
REFORÇ Ana Cristina Gorrochategui Sanroman 
COORDINACIÓ Paqui Escudero García/ Especialista de Música 
 
 

CICLE  INICIAL 
 

Tutora 1r A Jessica  Mansergas Sánchez/Especialista d’Anglès 
Tutora 1r B Alicia Soler Castello 
Tutora 2n A Lorena Estevan García/ Especialista d’Anglès 
Tutora 2n B Judith Puig Casanovas 
COORDINACIÓ Judith Puig Casanovas 
 
 

CICLE MITJÀ 
 

Tutora 3r A Laia Pastor Castarlenas /Especialista Educació Física 
Tutora 3r B Mª Cruz Herreros Martinez 
Tutora 4t A Cristina Ruano Catalán 
Tutora  4t B Marta Ponce Corredor/ Mireia Casadesús Rodríguez 
COORDINACIÓ Silvia Pérez Espinosa/Especialista d’Anglès 
 
 

CICLE SUPERIOR 
 

Tutor   5è A Cati MarruedoJurado 
Tutora 5è B Isabel Martín Capdevila 
Tutor   6è A Marina Sellart Vila 
Tutora  6è B Feli Carazo Garcia/Especialista d’Anglès 
COORDINACIÓ Feli Carazo Garcia 
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ALTRES PROFESSORS/ES 

 
 

Núria Manzanaro Mañoguil/ Especialista Educació Especial 
Pilar Mateo Alcolea/ Especialista  Educació Especial  
Daniel Andrés Arévalo/Especialista Educació Física 

Laia García Alcacer/ Especialista d’Anglès 
Jordi Lluch Pellicer / Mestre Primària  
 

ALTRES COORDINACIONS 
 
INFORMÀTICA Jordi Lluch Pellicer 
RISCOS LABORALS Daniel Andrès Arévalo 
LINGÜÍSTICA I 
BIBLIOTECA 

Alicia Soler Castello 

 
 

EQUIP DIRECTIU 
 

DIRECTORA Sílvia Ortiz Adé  
CAP D’ESTUDIS Àngela Rodríguez Pérez  
SECRETÀRIA Ana Cristina Gorrochategui Sanroman 
 
 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) 
 

ADMINISTRACIÓ Lourdes Molina Navarro 
CONSERGERIA Àngel de las Heras Sáez 
TEI Carme Gil Romero 
VETLLADORA Mª Carmen Salgado 
 
 

SERVEIS EXTERNS  
 

EAP (Psicopedagoga) Magda Sánchez 
FISIOTERAPEUTA Anna Pinyol Torné 
LOGOPEDA Oriol Ticó Artalejo 
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HORARI DE VISITES  
 

 
DIRECCIÓ Dimecres 9-10h 
CAP D’ESTUDIS Dijous 9-10h (assumptes pedagògics) 
SECRETÀRIA Dijous de 11:45-12:30h (assumptes econòmics) 

 Cal concertar prèviament cita per telèfon. 
 
TUTORS/ES:  
El seguiment de cada alumne/a al llarg del curs es farà a través d’entrevistes 
amb els pares i/o mares durant els dies de visita concertats. A les reunions de 
classe, cada tutor/a donarà el seu horari d’entrevistes. 
Per una millor organització es prega sol·licitar les entrevistes, prèviament, a 
través de l’agenda. 
 
 
 

REUNIONS DE CLASSE CURS 2019-2020 
 
A l’escola hem organitzat les reunions dels diferents cursos per informar i 
intercanviar amb els famílies tot allò que pugui ser del seu interès per al 
seguiment de l’educació dels infants. Les reunions estan pensades per als 
adults i no per als infants, no obstant hi haurà servei d’acollida.  
L’horari de les reunions serà a les 16:45 hores.  
 

Educació Infantil 3 anys Dilluns 7 d’octubre 
Educació Infantil 4 anys Dilluns 30 de setembre 
Educació Infantil 5 anys Dimarts 8 d’octubre 

Primer de Primària Dimecres 2 d’octubre 
Segon de Primària Dimecres 25 de setembre 
Tercer de Primària Dijous 10 d’octubre 
Quart de Primària Dilluns 7 d’octubre 

Cinquè de Primària Dijous 3 d’octubre 
Sisè de Primària Dijous 26 de setembre 
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4. CALENDARI ESCOLAR 
 
- Inici del curs:  dijous 12 de setembre de 2019 
- Final del curs: divendres 19 de juny de 2020 
 
 

VACANCES ESCOLARS 
 

Nadal Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 
(ambdós inclosos). 

Setmana Santa Del  4  al  13 d’abril de 2020  (ambdós inclosos). 
 
 

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 
 

- 4 DE NOVEMBRE de 2019  
- 5 DE DESEMBRE de 2019 
- 24 DE FEBRER     de  2020 

 
FESTES LOCALS 
 

- 1  DE JUNY 2020 
- 12 DE JUNY 2020 

 
Els dies festius i de lliure disposició es decideixen per acord de totes les 
escoles públiques de la nostra població. 
 

5. HORARI ESCOLAR 
 
L’horari de l’escola és el següent: MATÍ, de 9:00 a 12:30 hores. 
      TARDA, de 15:00 a 16:30 hores. 
 
La jornada intensiva  es farà de 9:00 a 13:00 hores el 20 de desembre  del 
2019 i del 8 al 19 de juny del 2020.  
 

EDUCACIÓ INFANTIL P-3 
 

L’entrada del matí dels alumnes de P-3 serà esglaonada i podran arribar entre 
les 9:00 i les 9:30 hores. 
Els dies 12, 13 i 16 es farà l’adaptació de P-3.  



 

 

6 

 

 

6. CELEBRACIONS A L’ESCOLA 
 
Celebrar esdeveniments a l’escola, celebrar festes i dies especials ens ajuda a 
manifestar expressions d’alegria, satisfacció, moments per compartir amb 
altres, etc. L’equip de mestres considerem que cal incorporar significat i 
contingut educatiu a les diferents celebracions: 
- La tardor. 
- Santa Cecília. 
- Nadal 
- Carnaval. 
- Sant Jordi. 
- Comiat del curs 
 
 

7. COLÒNIES i SORTIDES 
 
L’equip de mestres ens plantegem les colònies amb activitats que completen el 
treball educatiu i la vida de l’escola i entenem que formen part del currículum 
d’Educació Infantil i d’Educació Primària. 
A proposta dels mestres s’aproven en el Consell Escolar i estan incloses en la 
planificació del centre.  
En les properes setmanes també us donarem la informació sobre les propostes 
de sortides i colònies per aquest curs 2019/2020 i de les autoritzacions que 
haureu de signar. 
 
 

8. ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA 
 

ENTRADES I SORTIDES DE PERSONES AL CENTRE 
 

- Cal puntualitat. 

- Els dies de pluja,  la porta principal, a l’hora d’entrar romandrà oberta 
fins a les 9:10 i 15:10, podent accedir els pares acompanyants fins al 
porxo tant a l’entrada com a la sortida. 

- Si un alumne ha de sortir del centre en horari escolar, la seva família 
haurà de signar el paper de sortida que el mateix conserge els hi 
proporcionarà. En cas de que sigui un altre persona que vingui a recollir 
a l’alumne, haurà de portar una autorització dels pares.  
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ENTRADES I SORTIDES D’ALUMNES 
 

Per aconseguir a les entrades i sortides una bona organització cal al màxim la 
vostra col·laboració i és important que seguiu les següents indicacions: 

ALUMNES DEL PARVULARI 

Entrades 

Per P4 i P5 

El conserge obrirà primer la porta de l’avinguda Pablo Picasso (accés al pati de 
parvulari )abans de les 9 i abans de les 15:00h i només podran entrar els nens i 
nenes de P4 i P5 acompanyats dels pares fins a la porta de la seva classe. 

Els dilluns les famílies que deixen els fills a dinar i no a l’acollida, trobaran una 
capsa a l’entrada de la classe d’Educació Infantil per poder deixar les bosses 
del  menjador. 

Els dies de pluja no s’obrirà aquesta porta i es farà l’entrada per la porta 
principal del carrer Baltasar Oriol, com els alumnes de primària, i les famílies de 
P4 i P5 hauran d'acompanyar els seus fills per una petita porta ( al costat de 
l'aula de P5B) que dóna accés al pati de parvulari fent l'entrada igualment pel 
pati a través dels porxos. No es podrà accedir a l'aula pel passadís de parvulari. 

 Per P3 

Els alumnes de P3 entraran per la porta del carrer Baltasar Oriol acompanyats 
per la seva família fins a la porta de la classe (al costat de la biblioteca). No 
faran l'accés pel pati com la resta d'alumnes del parvulari. A partir de les 9h10, 
la porta principal es tancarà i podran accedir a l'escola per la porta petita 
trucant al timbre. 

Els dies de pluja faran el mateix recorregut fins a la porta de l'aula. 

Sortides 

Per P4 i P5 

El conserge obrirà la porta d’entrada de l’avinguda Pablo Picasso a les 12:25 h 
i a les 16:25 h. per tal que els   pares i mares dels alumnes de  P-4 i P-5 , 
passin a recollir als alumnes.  

Per P3 

Els alumnes de P3 faran la sortida de les 12:30h per la porta del carrer Baltasar 
Oriol i la sortida de les 16:30h la faran per la porta de l’avinguda Pablo Picasso. 
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L'hora de la sortida no és moment de joc, sinó un m oment de retrobament 
després de la jornada escolar. Us demanem que a la sortida, tant al 
migdia com a la tarda, estigueu atents perquè els v ostres fills i filles 
respectin el material del pati i no el desendrecin.  

 

ALUMNES DE PRIMÀRIA 

1r , 2n i 3r (edifici on està ubicada la biblioteca) 

Entrades 

Els alumnes d’aquests nivells entraran per la porta principal (carrer Baltasar 
Oriol) i es dirigiran sols a la porta d’entrada del seu edifici. Un cop arribin a les 
portes d’accés a l’edifici, faran la fila a la porta corresponent, on estaran les 
seves tutores i entraran tots junts a l’aula. 

Sortides 

Els nens i nenes de 1r i 2n s’entregaran a les famílies a la porta d’entrada de 
l’edifici on es troben les seves aules, (on fan la fila). 

Els alumnes de 3r sortiran sols per la porta principal (carrer Baltasar Oriol). 

 

4t, 5è i 6è (edifici principal) 

Entrades i sortides 

Per entrar i sortir els alumnes de 4t, 5è i 6è, ho faran sols per la porta principal i 
es dirigiran a la porta d’alumini del seu curs on faran la fila i pujaran 
acompanyants per el/la mestre/a corresponent: 

- 4t  per la primera porta d’alumini. 
- 5è per la porta del mig. 
- 6è per l’última porta d’alumini. 

 
• Per  pujar a l’aula  i sortir ho faran per l’escala que té assignada cada curs. 
• Per entrar i sortir ho faran en ordre i silenci. 
 
No es permetrà l’accés al centre de pares de primària abans que soni el timbre. 
 

10. PER A TOT L’ALUMNAT  
 

-  Cal  ser puntual. 

-  Els nens i nenes han d’entrar sols al centre a les seves aules. 
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- Us volem recordar que el moment de les entrades i sortides no és el més 
adient per parlar amb la mestra, ja que cal atendre convenientment a tots els 
alumnes del grup. 

- Si els pares o mares han de comunicar alguna qüestió al/a la professor/a (es 
queda al menjador, sortir abans, no fa l’activitat extraescolar, …), ho poden a 
través de l’agenda que, en el cas d’alumnes d’Ed. Infantil i CI, el/la nen/a 
portarà a la mà, per tal de facilitar una comunicació més ràpida. També 
mitjançant l’agenda podeu sol·licitar entrevista amb el/la tutor/a. 

- No es lliurarà l’alumne a cap persona desconeguda. En cas que no vingui a 
recollir el nen o nena la persona habitual cal que s’avisi per escrit a l’agenda, 
al/a la tutor/a corresponent o que es truqui per telèfon a l'escola per donar el 
nom i el DNI de la persona que el/la recollirà.. 

- Si els pares, mares o acompanyants han d’accedir a l’escola en l’horari 
d’entrada dels alumnes, hauran d’esperar que tots els nens i nenes hagin 
arribat a l’aula, per tal de no interferir en l’entrada. 

- Quan un alumne pateixi un accident o malaltia dins de l’horari escolar 
s’avisarà immediatament a la família, a ser possible, que vingui a recollir-lo per 
tal de dur-lo a casa o en cas d’accident per portar-lo al metge, en aquest últim 
cas si no es localitza a cap familiar i és urgent que el nen rebi assistència 
mèdica serà el tutor mitjançant un taxi o ambulància, segons el cas, qui 
s’encarregarà de portar a l’alumne al servei d’urgència. Posteriorment 
s’informarà a la  família del  fet i se li lliurarà l’informe mèdic, deixant dins de la 
carpeta de l’alumne una còpia d’aquest informe. 

- Els aniversaris: Els alumnes d’Ed. Infantil (P-3, 4 i 5 anys) poden celebrar 
l’aniversari a l’aula, previ avís al/a la tutor/a corresponent.  Els alumnes poden 
portar una coca o galetes envasades. No es podrà portar cap aliment elaborat a 
casa. Sempre que sigui necessari, s'hauran de subministrar plats i tovallons. 
Els alumnes de Primària no celebren els aniversaris a l’escola. A l’escola no es 
reparteixen targetes d’invitació per la celebració dels aniversaris. Us recordem 
que no es poden portar llaminadures. Els nens i nenes d’Educació Infantil no 
han de portar iogurts, actimels o similars. 

-Sobre l’administració de medicació a alumnes la normativa vigent diu: 

“Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal 
aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, al 
pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a 
legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu 
que administri el fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la 
seva administració en horari lectiu. 

El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què 
poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial: en 
cas contrari, si el medicament ha de ser administrat per personal amb una formació 
determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre d’assistència 
primària mes proper.” 
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Per tant per poder administrar un medicament (Dalsy també) és necessari que 
porteu la recepta o informe mèdic, especificant la dosi corresponent, i 
l’autorització signada. En cas de necessitar l’autorització demaneu-la a la 
secretaria del centre. Pels nens i nenes d’acollida al matí les monitores també 
us podran lliurar una autorització. 

-Aparells electrònics i joguines: 
Els/les alumnes no poden portar ni a l’escola, ni a les excursions cap tipus 
d’aparell electrònic de lleure: càmeres , mòbils, consoles, MP3... 

- Normativa d’utilització de dispositius mòbils: 
 

- No es poden portat mòbils a l’escola; només en casos excepcionals, a Cicle 
Superior. En aquests casos caldrà signar el document corresponent; 
consulteu al tutor/a. 

Els/les alumnes no poden portar cap tipus de joguina  a les excursions, a no ser 
que segueixin les indicacions del mestre per algun tipus d’activitat especial. 

Per l’estona d’esbarjo els alumnes de primària poden portar de casa pilotes, 
cordes, gomes, baldufes, cromos... joguines que fomentin el joc compartit. Les 
pilotes utilitzades no poden ser de cuir. Els responsables de les seves joguines 
són els alumnes, els mestres no respondran davant de joguines trencades o 
perdudes. 

 -Normativa sobre fotografies:  

Seguint la llei de protecció de la imatge de menors NO es permet fer fotografies 
a dins del recinte escolar amb cap mena de dispositiu. 

 

VESTUARI DE PSICOMOTRICITAT , D’ EDUCACIÓ FÍSICA i DANSA 
 

Per l’activitat d’educació física i psicomotricitat, cal portar roba adequada 
(pantaló curt i samarreta de màniga curta quan fa calor, xandall quan fa fred i 
sabates esportives).Pels alumnes d'Educació Infantil cal que les sabates 
esportives siguin  amb velcro i que estiguin marcades amb el nom. 

Els/les alumnes de 2n cal que portin un petit necesser amb una tovallola petita i 
pinta, per rentar-se una mica després de fer exercici.(no es canviaran de roba). 

Els/les alumnes des de 3r fins a 6è han de portar roba de recanvi per després 
de la dutxa, així com els estris necessaris (sabó, manyopla, tovallola, 
xancletes…). Si algun nen o nena no pot realitzar l’activitat i/o dutxar-se algun 
dia per causes justificades, cal que ho comuniqueu al professor per escrit a 
l’agenda, a la tercera vegada consecutiva que es doni aquest cas caldrà un 
justificant del metge. 

En els dies d’Ed. Física i dansa per evitar accidents, recomanem no portar 
arracades llargues, anells, penjolls, rellotges i braçalets. 
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Cal portar el cabell recollit amb una goma. 
Si algun nen o nena per indicació mèdica no pot dur sabates esportives molta 
estona al dia, cal que les porti els dies de l’activitat en una bossa per poder-se 
canviar quan faci falta. 
 

AVISOS I ENCÀRRECS GENERALS 
 

Cal fer servir l’agenda de l’alumne, és una eina indispensable per una bona 
comunicació entre pares, mares, i professorat. 
Quan no sigui possible utilitzar l’agenda, (avisos alumnes malalts, encàrrecs 
pels alumnes,…), els avisos o encàrrecs es faran a través del Conserge, Sr. 
Àngel, personalment o trucant al telèfon 93.377.05.05. 
 

LLENGUA A L’ESCOLA 
 
D’acord amb el Projecte Lingüístic del Centre  us recordem que la llengua 
vehicular i d’aprenentatge de l’escola és el català , i per tant, el professorat, a 
les reunions de gran grup i l’escola, a les informacions escrites, utilitzarà 
aquesta llengua. 

RETARDS EN LA RECOLLIDA D’ALUMNES 

 

- A les famílies dels nens d’Infantil i Cicle Inicial que arribin tard a recollir a 
un alumne/a se’ls avisarà via telefònica i si no es preveu que arribin en 
breu a l’escola, es deixarà a l’alumne al servei d’acollida (sempre que hi 
hagi). La família es farà càrrec del pagament del servei. 

- En el cas que no es localitzi a la família, passats 10 minuts es trucarà a 
la policia local perquè es faci càrrec de l’alumne/a per tal de retornar-lo a 
la família. Si una família és reincident se l’haurà d’avisar per escrit i si 
continua reincidint s’avisarà als Serveis Socials. 

 

 


