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SEMPRE ET PUC ENTENDRE

Tornem a començar un nou curs amb la il·lusió pels retrobaments, per veure els nens i  les nenes 
de nou. Poder saludar-vos a les entrades i a les sortides, explicar-vos què farem aquest curs a les 
reunions... Tenim ganes d’estar cada dia més a prop vostre, poder xerrar els divendres i celebrar 
les festes plegats, però per tot això sembla que haurem d’esperar una mica més, tot i que anem 
pel bon camí.

Quan vam fer la pluja d’idees per escriure aquest article ens van sortir molts aspectes importants: 
la comunicació, el respecte, l’harmonia... però el que ens venia més al cap era l’empatia, que és 
la capacitat de reconèixer i comprendre les emocions dels altres.  En aquesta paraula s’hi englo-
ben totes les altres, ja que sempre que ens comuniquem hem de pensar en l’altre i sempre que 
ens posem en el lloc de l’altre hem de mostrar-li respecte. Aquesta manera de fer ens fa viure en 
harmonia. 

Grans i petits ens hem de sentir responsables del benestar dels altres. A les aules els mestres fem 
que els alumnes es preguntin: què puc fer jo perquè estiguem bé a la classe? Amb aquesta pre-
gunta els impliquem en aconseguir el benestar i la bona convivència de l’aula, en buscar maneres 
perquè tots se sentin bé i i vegin que són importants en el grup. Són coses senzilles:  un somriure, 
sentir-se escoltat, sentir-se reconegut, rebre el consol d’un company... Però que provoquen grans 
coses.

Mestres i famílies també hem de rebre el suport i l’empatia dels altres, primer perquè és la millor 
manera d’entendre’ns i, segon, perquè els nens aprenen a partir de les vivències, del que observen 
i perceben.   L’empatia l’hem de viure transversalment en tots els àmbits de la vida perquè afavori-
rem la tolerància, el respecte, la solidaritat, la convivència i la felicitat de les persones. 

Us deixem unes cites de la Marina Garcés perquè ens ajudin a reflexionar:

“La lectura en profunditat, sense prejutjar, amb la fi d’enriquir-se i considerant altres punts de vista o for-
mes d’entendre el món, és un camí per fomentar l’empatia”.

“El gir emocional de l’educació ha posat al centre els efectes i emocions que vinculen de manera personal 
alumnes i docents. (...) Els pares no eduquen els seus fills per ser estimats, sinó perquè tinguin una vida 
plena, per veure’ls ser. Els mestres no eduquen els seus alumnes perquè els estimin, sinó que seran esti-
mats si els ensenyen a ser lliures”.

“Hem de crear les condicions per pensar amb els altres, per pensar junts” 

Marina Garcés-Escola d’aprenents

Engeguem motors pensant en tota la comunitat i desitjant que, aquest curs, ens posem més que 
mai en el lloc de l’altre. Aprofitem la multitud d’avantatges que ens aporta l’empatia i per sobre de 
totes una: la felicitat.

Gemma, Esther i Susana
Octubre de 2021



HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES  
SEGONS EL NIVELL

Entrada Matí Sortida Migdia Entrada tarda Sortida tarda

6è 8:45h 
Porta Gacilaso

12:30h
Porta principal

15:00h
Porta principal

16:15h 
Porta Gacilaso

5è 8:45h 
Porta Gacilaso

12:30h
Porta principal

15:00h
Porta principal

16:15h 
Porta Gacilaso

4t 8:50h
Porta principal

12:30h
Porta principal

15:00h
Porta principal

16:20h
Porta principal

3r
8:50h
Porta Garcilaso

12:30h
Porta principal

15:00h
Porta principal

16:20h
Porta Garcilaso

En cas de pluja es farà al porxo.

2n 8:55h
Porta principal

12:30h
Porta principal

15:00h
Porta principal

16:25
Porta principal

1r
8:55h
Porta Garcilaso

12:30h
Porta principal

15:00h
Porta principal

16:25h
Porta Garcilaso

En cas de pluja es farà per la porta del final de la pista.

P5

9:00h
Porta Garcilaso
Trobada al pati de sorra

12:30h
Porta principal

15:00h
Porta principal

16:30h
Porta Garcilaso
Recollida al pati de sorra

En cas de pluja es farà per la porta del final de la pista.

P4
9:00h
Porta Garcilaso
Trobada al porxo

12:30h
Porta principal

15:00h
Porta principal

16:30h
Porta Garcilaso
Recollida al porxo

P3
9:00h
Porta principal
Trobada a l’aula

12:30h
Porta principal

15:00h
Porta principal

16:15h
Porta principal
Trobada a l’aula/pati P3



CALENDARI ESCOLAR 2021-2022

El curs comença el 13 de setembre de 2021 i s’acaba el 22 de juny de 2022

Dies de lliure disposició (no hi ha escola)
Dilluns 7 de desembre
Dilluns 28 de febrer (Carnaval)
Dimarts 13 de maig

Festes locals
Dijous 24 de setembre (la Mercè)
Dilluns 6 de juny (Pont de la 2a Pasqua)

1r trimestre
Del 13 de setembre al 22 de desembre 

2n trimestre
Del 10 de gener al 8 d’abril

3r trimestre
Del 19 d’abril al 22 de juny

Jornada intensiva (9 a 13 h.)
22 de desembre
Del 6 al 22 de juny
Els alumnes que es queden a dinar surten a les 16.30 h.

1



CLAUSTRE DE MESTRES

Educació Infantil

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

P3
Gemma Evia
Sílvia Ribet 
Isabel Llubià (TEI)

1r
Ramona Garcia
Rosa López

3r
Carme Claveria
Pilar Querencias 
(Coordinadora)

5è
Marta Pons- David Casabona
Olga Díaz 

2n
Nati Cuy 
Paula Gutiérrez 
(Coordinadora)

4t
Daniel Layunta - Lorena 
Bernal
Marta Rodríguez - Estefania 

6è
Marina Porta
Júlia Sola

Suport
Eli Costa
Patricia Moral
Susana Corman

Suport
Carme Varet
Rosa Jara
Gemma Sitjà

Suport
Anna Faz (Coordinadora)
Carme Varet
Olga Martí
Júlia Lluch

Suport
Esther Domínguez 
Mari Garcia-Gil
Mònica Bachs
Sheila Cristóbal

Especialistes
Mònica Bachs (Audició i llenguatge)
Miguel González (Música)
Aran Soler (Anglès)

P4
Mercè Llopart (Coordinadora)
Clàudia Fernàndez

P5
Núria Melero
Eugènia Sotos



Especialistes

Educació física
Rosa López
Carme Claveria
Daniel Layunta
David Casabona
Marina Porta

Atenció a la diversitat
Carme Varet
Eli Costa
Mari Garcia-Gil
Susana Corman

Biblioteca
Sílvia Ribet
Julieta Torrents (AFA)

Secretaria / Consergeria
Sílvia Prados
Eva Muñiz (AMPA)  
M.Carmen Pérez                       
Maite Guevara
Montse Batllori

Anglès
Aran Soler                         
Marina Porta
Júlia Sola
Marta Pons

Audició i llenguatge
Mònica Bachs
Olga Martí

Equip directiu
Directora: 
Gemma Sitjà

Cap d’estudis: 
Susana Corman

Secretària: 
Esther Domínguez

Educació Musical
Anna Faz
Miguel González

Educació plàstica
Roser Caritx (AMPA)



REUNIÓ FAMÍLIES

La reunió serà telemàtica.

Uns dies abans de la reunió us farem arribar l’ordre del dia i l’enllaç.

Dilluns 27 de setembre 1r 17:30h

Dimarts 28 de setembre 2n 17:30h

Dimecres 29 de setembre P5 17:30h

Dijous 30 de setembre P4 17:30h

Dilluns 4 d’octubre 4t 17:30h

Dimarts 5 d’octubre 3r 17:30h

Dimecres 6 d’octubre 5è 17:30h

Dijous 7 d’octubre 6è 17:30h

Dimecres 13 d’octubre P3 17:30h

Calendari



COLÒNIES

Les colònies formen part del projecte educatiu i són aprovades pel Consell escolar.
Són una activitat educativa que permet que els alumnes visquin la natura, afavoreixen el creixe-
ment personal de cada alumne i la convivència amb els companys i els mestres. Es faran sempre i 
quan les condicions epidemiològiques ho permetin.

Curs Dates Lloc

P3 i P4
Dilluns 2, dimarts 3 i dime-
cres 4 de maig

Casa El Rourell, Puigpardines. La Garrotxa 
(Gironès)

P5
Dimecres 1, dijous 2 i diven-
dres 3 de juny

Casa Can Ribas,  Can Ribas de Montbui,  
Bigues i Riells (Vallès Oriental)

1r i 2n
Dimecres 4, dijous 5 i diven-
dres 6 de maig

Can Sans, Viladesens (Gironès)

3r i 4t
Dimecres 27, dijous 28 i di-
vendres 29 d’abril

Casa Can Collell, Sant Miquel de Camp-
major (Pla de l’Estany)

5è
Dimecres 1, dijous 2 i diven-
dres 3 de juny

Alberg La Ràpita, Sant Carles de la Ràpita. 
Delta de l’Ebre (Montsià)

6è
Dilluns 30 de maig a diven-
dres 3 de juny

Hotel Comtes de Pallars. Rialp. (Pallars 
Sobirà)



EQUIP DE MONITORS I CUINA 
CURS 2021-22

P3
Clàudia Tebar 
Jaime Juárez
Jana Minguell
Paula Sala

1r
Javier Blasco
Maria Palau

4t
Enric Gràcia
Ana Verdugo
M. Carme Pérez (reforç)

Coordinadora migdia
Roser Corominas

P4
Alba Calvo 
Maria Cabrisses 
Anna Porret (reforç)
M.Teresa Rodríguez (reforç)

2n
Pau Castellano
Núria Piqué

5è
Jordi Bigay
Sara Gállego

Equip de cuina
Oriol Parent
Fernando M. Da Silva
Ana Parra
Maite Edo
M.Carmen Díaz
Eli Duran

P5
Pepa Flores 
Aniol Roldán
Anna Porret (reforç)

3r
Ismael Rozas
Patrícia Párraga

6è
Oriol Castellano
Irene Lado

Servei matí i tarda
Pepa Flores (Coordinadora 
Servei matí)
Patrícia Párraga
Roser Corominas
Ana Verdugo
Irene Lado



CONCEPTE JULIOL SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Esporàdic
dia 

MATERIAL, 
QUOTA 
GENERAL

Tothom 50,00 €

MATERIAL, 
PARVULARI Parvulari 25,00 €

LLIBRES DE 
PRIMÀRIA 
SOCIALITZATS

Primària 25,00 €

PROJECTE TAC Tothom 10,00 €

INNOVACIÓ 
PEDAGÒGICA Tothom 60,00 €

SORTIDES Tothom 40,00 € 2n termini

COLÒNIES Tothom 70,00 € 2n termini 3r termini 
6è

PISCINA Tothom 75,00 € 75,00 € 75,00 €

ASSEGURANÇA 
NENS Tothom 4,00 €

ESPAI MIGDIA
Fixos 
curs 
sencer

122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 122,00 € 7,60 €

ESPAI MIGDIA A partir 
d'octubre 136,00 € 136,00 € 136,00 € 136,00 € 136,00 € 136,00 € 136,00 € 136,00 € 109,00 € 7,60 €

SERVEI MATÍ
Fixos 
curs 
sencer

44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 5,50 €

SERVEI MATÍ A partir 
d'octubre 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 € 38,50 € 5,50 €

SERVEI TARDA
Fixos 
curs 
sencer

42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 6,00 €

ACTIVITATS 
ESPORTIVES Optatiu Segons activitat Segons activitat Segons activitat

ASSOCIACIÓ Socis 30,00 €
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CALENDARI DE PAGAMENTS CURS 2021– 2022

Observacions: Qualsevol rebut impagat generarà un càrrec de 2€ 



INFORMACIONS

Puntualitat

Preguem la màxima puntualitat tant a l’hora d’entrar com de sortir, per garantir el bon funciona-
ment general de l’escola i poder aplicar totes les mesures organitzatives adoptades en el Pla 
d’organització de centre.
També us demanem que no us apropeu a la porta fins que no veieu que surt el grup del vostre 
fill/a, i que mentre us mantingueu allunyats i deixant espai entre les famílies.

Absències i Sospita Covid

Us recordem que sempre que el vostre fill o filla falti a l’escola per símptomes compatibles amb la 
Covid cal comunicar-ho a través d’un correu a la tutora corresponent i a l’escola. Amb l’assumpte 
SOSPITA COVID i el nom del vostre fill/a, curs i classe. Cal que informeu si li faran la PCR i en cas 
que li facin, el resultat, tant si és negatiu com si és positiu en el moment que el tingueu.

En cas de malaltia i/o absència per altres motius cal comunicar-ho al seu tutor/a.
En cas que faci ús de serveis gestionats per l’AFA també cal comunicar-ho  
avisos.ampa@escolaelsagrer.cat

Agenda

Aquest any tornem a utilitzar preferentment l’agenda de primària com a mitjà de comunicació pun-
tual entre la família i el tutor/a.

Activitats extraescolars

Els grups de P4, P5, 1r i 2n els recollirà un monitor.
Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primera hora no sortiran de l’escola i aniran directament a l’activi-
tat.
Les entrades i sortides són per la porta del pati i per la porta principal, segons cada activitat.

SAGRER

mailto:avisos.ampa%40escolaelsagrer.cat?subject=


HORARIS D’ATENCIÓ

Degut a les mesures Covid totes les cites s’han de sol·licitar telefònicament o per correu.
El telèfon durant les hores d’entrades i sortides no el podem atendre per l’obertura de les portes 
de l’escola.

Direcció

Dimarts de 15 a 16.30 h.
Dijous de 9 a 11h.

Administració

Dimarts i dijous de 9:30h a 13h
Dimecres de 15h a 16h

Degut a les mesures Covid és preferible que demaneu cita prèvia telefònicament o per correu.

Secretaria de l’AFA

Cada dia de 9h a 14h i de 15h a 17h

Junta de l’AFA

Es fa  un cop al mes a les 21 h. És oberta a totes les famílies.
S’anuncia la convocatòria per correu.



SERVEI DE MATÍ I SERVEI TARDA

Matí:    7.30 a 9 h.
Tarda: 16.15 a 17.30 h. La sortida és per la porta del pati (c/ Garcilaso)

ESPORÀDICS: SERVEI MATÍ, SERVEI MIGDIA I SERVEI TARDA

Els esporàdics han d’enviar un correu a: avisos.ampa@escolaelsagrer.cat , indicant el nom de 
l’alumne, el nivell i el servei esporàdic del qual es farà ús. L’import es facturarà a final de mes.

Règim

Cal enviar un correu a:  avisos.ampa@escolaelsagrer.cat amb el nom de l’alumne, el nivell i el tipus 
de dieta que precisa.

MEDICAMENTS

Els mestres només administraran medicació en horari lectiu quan sigui imprescindible. Caldrà 
l’autorització de la família i les indicacions mèdiques. 

ROBA PERDUDA

Aquest curs hi haurà un bagul de roba perduda al vestíbul. Qualsevol peça que es perdi li haureu 
de demanar al vostre fill/a perquè la busqui o als mestres i/o monitors corresponents perquè l’aju-
din a trobar-la.

mailto:avisos.ampa%40escolaelsagrer.cat?subject=
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REPTES 21/22

El curs passat, el món educatiu (i la nostra societat en general) vam (con)viure amb una pandèmia 
que ens ho va modificar tot, amb encerts i errors. 

I com a AFA, el curs passat, no ens en vam poder escapar. Reorganització dels serveis seguint les 
indicacions sanitàries i intentant ser coherents amb el projecte de l’escola. Comissions i projectes 
en stand by.  No podent realitzar les propostes de les comissions que ens fan socialitzar i compartir 
moments agradables i més distesos. Però sobretot va modificar la manera en la qual l’AFA estava 
acostumada a treballar. L’online, els zooms, les mans aixecades per parlar, la fredor i el silenci de la 
pantalla, però també un augment molt significatiu i positiu de la participació de les famílies que ha 
comportat una gestió diferent de la vida associativa de l’AFA. 

Reptes. Aquest nou curs s’ha iniciat amb molts reptes escolars sobre la taula: voluntat de recuperar 
l’obertura del projecte educatiu d’El Sagrer, adaptant-se a les mesures sanitàries, nou mobiliari a P3 
i P4, reforma del pati (pressupostos participatius), actualització del material i projecte tecnològic, 
nova web, manteniment de l’edifici, imprevistos (inundació del gimnàs), noves incorporacions, re-
torn a les dues línies, etc…

Reptes. I com a AFA també tenim els nostres reptes. Gestió de la qualitat dels serveis que oferim a 
les famílies, impuls de les comissions i els seus projectes (material socialitzat, web, nous protocols 
entre serveis, la coeducació, la formació de les famílies, propostes lúdiques per a les famílies, el 
butlletí, la relació amb el barri, etc…), posant l’accent a les cures, el respecte, el treball planificat, la 
construcció i la diversitat d’opinions. 

Tots aquests projectes i reptes, com a AFA els realit-
zem a través de les comissions, a les Juntes Directi-
ves, a les Assemblees, a les reunions de coordinació 
amb l’Escola (TERNA), al Consell Escolar, així com 
amb l’ajut de totes les professionals de l’AFA (Junta 
de coordinacions). Tenim el repte de construir i dur a 
terme un projecte col·lectiu i compartit amb l’Escola 
i treballar per una comunitat educativa més partici-
pativa, amb voluntat de fer col·lectiu i amb més con-
fiança. 

Us hi animeu?


