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Curs 2019– 20 



Benvolgudes  famílies, 

després d’unes vacances d’estiu, que esperem hagueu gaudit molt, tornem a l’escola amb moltes ganes i 

il·lusions!   A continuació us recordem una sèrie d’informacions que són molt útils pel bon funcionament 

de l’escola. 

QUADRE PEDAGÒGIC 

 

EDUCACIÓ INFANTIL  

E.I. 3 anys : Desirée Solana 

E.I. 4 anys : Maria Peiró 

E.I. 5 anys : Marta Gonzalez 

Coordinadora de Cicle: Conxita Feliu 

 

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Cicle Inicial  1r : Puri Vargas 

           2n : Amparo Pesudo 

Cicle Mitjà  3r : Jordi Girbes 

   4t : Lluís  Grau 

Cicle Superior 5è: Jesús Chivite  

                           6è: Xavi Costa 

Mestra de suport: Carmen Alonso 

Coordinador d’Ed. Primària: Jesús Chivite 

 

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 
 

Presidenta :  

Mila Gómez 

Secretària: 

Carmen Alonso 

Representants del Professorat: 

Marta González 

Jesús Chivite 

Conxita Feliu 

Desirée Solana 

Maite Cuesta  

 

El Consell Escolar és reuneix entre 4 i 6 cops l’any per consensuar i aprovar tota una sèrie de documents 

que fan possible la gestió, organització i el funcionament de l’escola (sortides, colònies, gestió econòmica, 

serveis de menjador, extraescolars, acollida, casal d’estiu.  

Qualsevol dubte, aportació o informació al respecte, adreceu-vos als representants de famílies o la 

representant AFA al Consell Escolar. 

ESPECIALISTES 

Llengua Estrangera Anglès: Mila Gómez i Maite Cuesta  

Educació Especial: Pepi Sànchez 

Educació Musical:  Cristina Mateos 

Educació Física: Lluís Grau 

VETLLADOR:  

EQUIP DIRECTIU 

Director: Mila Gómez 

Cap d´Estudis: Maite Cuesta 

Secretaria: Carmen Alonso 

 ADMINISTRACIÓ: Juan Moreno 

CONSERGERIA: Mercè Rodríguez  

 

Representants de famílies: 

Ruth Ontoso (4t) 

Ester Moreno (P5) 

Mayte Caparrós (4t) 

Rocio García (3r i 1r) 

Begoña Urdiales (3r)  

Representant AFA: 

Marta Pujol (1r) 



HORARI DELS PRIMERS DIES DE CLASSE 

Les classes començaran dijous 12 de setembre. 

El grup de P3 farà horari adaptat durant els primers quatre dies, en horari de 9 a 12:30, fent dos torns.  

Per a la resta de grups, l’horari serà de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h. 

Hi haurà servei d’acollida i de menjador per a tots els alumnes que ho necessitin des del primer dia. Pels 

alumnes de P3 aquests serveis començaran després del Pla d’adaptació. 

ORGANITZACIÓ HORÀRIA 

Les classes comencen a les 9:00h fins les 12:30 pel matí. Es reprenen a les 15:00h i acaben a les 

16:30h de la tarda.  

El primer dia tots els tutors i tutores, esperaran a l’entrada al seu grup, a la columna del curs 

corresponent.  

Quan s’obrin les portes, minuts abans de les 9h, els/les alumnes han d’entrar ordenadament.  

Les famílies d’infantil poden acompanyar els vostres fills i filles a la seva classe. L’entrada serà des de 

les 9:00 fins les 9:10. Més tard d’aquesta hora, els alumnes hauran d’entrar sols. 

Els alumnes de primària, de 1r a 6è entraran sols directament a les aules on els esperaran els mestres. 

És important que els familiars de primària no acompanyin els seus fills i i les seves filles a classe 

a les hores d’entrada.  

Es fan dos torns de pati: 

1r torn de pati: Educació Infantil 10’30 a 11 h   

2n torn de pati: Primària 11 a 11’30 h   

  

ATENCIÓ  A FAMÍLIES 

L’horari d’atenció al públic de l’Equip Directiu és el següent: 

Directora: dilluns 9 a 10h i dimecres 9 a 10h. 

Cap d´Estudis: dimarts i  dijous 9 a 10 h. 

Secretaria: dilluns 9 a 10h i dijous de 9:00 a 10:00h. 

 

COMUNICACIONS AMB LES FAMÍLIES 

La comunicació entre les famílies i el centre es farà a través de: 

 Agenda Escolar: com a eina de comunicació diària, per informar de tot allò relatiu als i les alumnes. 

 App Dinantia: com a eina unidireccional per enviar informacions generals de centre, tutoria o 

menjador. És imprescindible fer registre o intal·lació de l’App, ja que  moltes informacions només es 

faran arribar per aquesta via per reduir l’ús de paper, tal i com ens recomana el Departament 

d’Educació.  



NORMES DE L’ESCOLA 

Retards  

L’agenda ha de ser l’eina per comunicar i justificar els possibles retards.  

 Penseu que és molt important que els/les alumnes arribin puntuals ja que sinó s’interfereix en la 

dinàmica de la classe.  

Faltes d’ assistència 

Les absències s’han de justificar, obligatòriament,  a través de l’agenda.  

Higiene i salut 

Si un alumne es posa malalt s’avisarà a la família perquè el vinguin a recollir. 

En cas de necessitar assistència mèdica lleu, l’escola contactarà amb la família. En cas que no sigui 

possible, el centre seguirà les indicacions de l’assistència mèdica corresponent. 

Si es necessités assistència mèdica greu, el centre trucarà al telèfon d’emergències (112) i informarà a la 

família. 

 Segons el Protocol de Salut del Departament d’Ensenyament, pel benestar de la comunitat educativa, no 

s’han de portar els nens/es a l’escola en els següents casos : 

 ▪ Febre (temperatura superior a 37 graus) 

▪ Diarrea 

▪ Infeccions o nafres disseminades a la boca 

▪ Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si es porta un informe del pediatra confirmant que no és 

contagiós) 

▪ Conjuntivitis (lleganyes amb pus groc) 

▪ Cucs intestinals 

▪ Polls  

Administració de medicaments 

 Quan un infant hagi de prendre una medicació, en temps escolar, la família ha de lliurar una 

autorització signada a la tutoria , on s’especifiqui  horari i dosi del medicament. (No oblideu posar el nom 

del vostre fill o filla a la capsa). S’aconsella, per assegurar la correcta conservació i administració dels 

medicaments, sempre que es pugui s'administri a casa.  

Lliurament de l’alumnat 

Les famílies que vénen a recollir el seu fill o filla hauran d’arribar puntuals i anar a les respectives 

columnes. 

 En cas que la persona que vingui a recollir el nen o la nena no sigui el pare o la mare (germans, cangur, 

veïna, avis, etc.) serà necessari que la família ho comuniqui a la tutora i signi una autorització prèvia. En 

cas contrari no se’ls deixarà sortir. 

L’alumnat d’Educació Infantil sortirà 5 minuts abans a la tarda, per tal de lliurar els nens i les nenes a les 

famílies amb ordre i tranquil·litat. 

 



 
ACTIVITATS D’ESCOLA  

Psicomotricitat 

P3          dilluns tarda 

P4             dimarts matí 

P5         dimecres matí 

Equip necessari : Roba còmoda i sabates que es puguin treure i posar amb  facilitat. Mitjons antilliscants 

marcats amb nom i cognom. 

 Natació 

Lloc : Piscines Municipals de L’Hospitalet                Inici: 1 d’octubre 

Dies i hores: 

P3  - A partir del gener -  Divendres (10:15 – 11:00)   

P4  Divendres (10:15 – 11:00) 

P5  Divendres(10:15 – 11:00) A partir de gener de 9:30-10:15 

1r. i 2n. Dimarts (9:30 – 10:15) 

3r. i 4t. Dijous (10:15 – 11:00)  només el 1r trimestre 

  

Equip necessari : 

- Motxilla esportiva. 

- Casquet de bany 

- Banyador 

- Barnús  

- xancletes 

- Pinta o raspall 

 

Equip necessari per Educació Física 

Roba còmoda (samarreta, pantalons curts i/o xandall), sabatilles esportives. Els alumnes han de portar 

tovallola i samarreta de recanvi.  

Recordeu que tota la roba dels vostres fills i filles, així com la tovallola, xancletes,etc. ha d’ anar 

marcada amb nom i cognom.   

 

Servei de préstec de biblioteca 

Els llibres i documents de la biblioteca poden agafar-se en préstec durant dues setmanes. L’horari de 

préstec és el divendres a les 16:30 de la tarda, en acabar les classes.  També s’oferirà servei de préstec, 

un dia setmanal, en horari de pati pels Cicles Mitjà i Superior. El servei comença el dia 4 d’octubre i 

acaba el 5 de juny. 

  



 RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA  

Tots els alumnes de l’escola disposaran d’una agenda escolar, que serà el canal de comunicació habitual 

entre famílies i mestres. És imprescindible revisar l’agenda. 

Aquest curs, s’inicia l’ús de l’APP Dinantia per fer les comunicacions de grup amb la intenció de substituir 

correus electrònics i circulars en paper. A més, es continuaran realitzant les reunions de delegats de grup 

per intercanviar impressions, fer valoracions.... 

Com sempre, es faran reunions individuals i grupals amb les famílies. Us recordem que l’horari de visita 

de mares i pares serà els dimarts de 12:30h a 13:30h.  Cal concertar les visites amb els mestres 

amb antelació.  

Reunions d’inici del nou curs  

Durant les primeres setmanes del curs es convoca a una reunió a totes les famílies. El tutor o tutora 

informa de la programació i planificació de les activitats de la seva classe i del seu Cicle. 

 Nivell   Data     Hora 
         P3                        dijous, 26 de setembre  16,45 h. 

         P4                    dijous, 26 de setembre 16,45 h. 

 P5   dijous,  26 de setembre 16,45 h. 

 1r    dimecres 25 de setembre 16,45 h. 

 2n     dimecres 25 de setembre 16,45 h. 

 3r    dilluns, 30 de setembre 16,45 h. 

 4t    dilluns,  30 de setembre 16,45 h. 

 5è       dijous, 3  d’octubre  16,45 h. 

 6è    dijous, 3  d’octubre  16,45 h. 

Les reunions d’inici de curs disposaran de servei d’acollida. 

 

Informes d’avaluació 

Els alumnes d’Educació Infantil rebran dos informes anuals, al desembre i al juny.  

Els nivells d’Educació Primària rebran un informe d’avaluació al final de cada trimestre. És obligatori 

retornar la confirmació de rebuda signada. 

Pagament material i activitats complementàries 

La quota mensual, consisteix en unificar totes les despeses de les activitats complementàries (sortides, 

colònies, piscines, transport, etc.) i el material (agendes, fulls, material de plàstica, etc.), de setembre a 

juny i repartir-la entre tants alumnes com hi ha a l’escola. El total resultant, es dividirà en els 10 mesos del 

curs escolar.  

Per aquest any 2019 la quota mensual serà de: 40,00€ Els dies de facturació seran del 5 al 8 de cada 

mes. 

Pel 2020 la quota serà la que aprovi el consell escolar durant el mes de gener de 2020. 

Al juliol es factura la quota de socialització de llibres i material pedagògic. La quota és de 80€ per alumne. 

Es cobra juntament amb la quota AFA 22€ per família. 

És imprescindible ser soci de l’AFA per poder participar a la socialització de llibres. 



SERVEIS DE L’ESCOLA 

Temps de mig dia (activitats i menjador) 

L’Empresa Tots a Taula, és qui fa la gestió d’aquest servei amb la comissió de menjador del Consell 

Escolar.  

L’horari del temps de mig dia està comprès entre les 12:30 i les 15.00 hores. 

Els alumnes d’Educació Infantil han de portar: cada dilluns una  bossa amb una bata amb gomes en 

comptes de botons, tot marcat amb el nom (bossa i bata).  Els nens i nenes de p3 disposen d’un espai 

per fer la migdiada i han de portar una manta, quan arriba el fred.  

  Recordeu que tot ha d’anar marcat amb nom i cognom. 

El temps de migdia és atès per monitores i una coordinadora.  L’escola disposa de cuina pròpia on la 

cuinera i l’auxiliar de cuina elaboren tots els menjars. 

 Cobraments i descomptes 

Els preus dels àpats són:  6,20 € (Alumnes fixos) 6.90€ (esporàdics) 

 A principi de curs, cal omplir el  full d'inscripció de l’empresa amb les dades de l’alumne i els pares, 

mares i/o tutors legals, i lliurar-lo durant la primera setmana a la coordinadora.   

Els rebuts de menjador es facturaran entre el 1 i al 5 de cada mes, per avançat. Si un nen o nena ha de 

faltar al menjador  s’ha de comunicar per telèfon o whatsapp a la coordinadora abans de les 10:00h. Cal 

avisar quan es reincorpori.   

En cas de devolució del rebut s’enviarà una nota informativa a les famílies i es donarà un termini de 5 

dies per a la seva regularització. El no pagament del menjador implica que no es pugui fer ús del 

servei.  

 

Telèfon de contacte i whatsapp:  672146592 

S’atendrà diàriament de 9:00 h. a 10:00 h. del matí  i també mitjançant whatsapp. 

En cas de necessitat podeu utilitzar el servei de menjador. Només cal avisar pel matí, al telèfon indicat 

anteriorment, i abonar l’import en arribar a l’escola a les 9:00 h. del matí (al despatx de l’AFA).  

Email de contacte:  josepelpi@gmail.com 

 

Lliurament dels alumnes 

Els alumnes no poden sortir sols del menjador. En cas de necessitat, els hauran de recollir els familiars, o 

persones autoritzades, mitjançant la signatura d’un document que facilitarà la coordinadora. 

 

Dietes específiques: 

Qui necessiti dieta, cal comunicar-ho a primera hora a la coordinadora, mitjançant trucada o whatsapp. Si 

cal dieta més de 3 dies s’haurà de portar informe mèdic.  

Pels casos específics (celíacs, al·lèrgies, etc) és imprescindible aportar certificat mèdic on consti la 

patologia, el protocol d’actuació i el nº de col·legiat, així com, omplir la sol·licitud que heu de demanar a la 

coordinadora.   Els esporàdics amb dietes específiques cal que l’ompliu a primera hora. Cal aportar els 

informes pel primer dia 



SERVEI D’ACOLLIDA 

   

Telèfon contacte : 672146592 

Horari de l’acollida matinal (SAM): de 8:00 a 9:00 

Horari de l’acollida de tarda (SAT): de 16:30 a 17:30. 

Ambdós serveis estaran disponibles des del primer dia de curs. 

 

 *Aquells usuaris que no estiguin al corrent de pagament no podran fer ús d’aquests serveis 

 *Aquest servei es durà a terme sempre que hi hagi un mínim d’usuaris de matí i un altre mínim d’usuaris 

per les tardes 

 

L’ ASSOCIACIÓ DE FAMILIES D’ALUMNES (AFA) 

 L’Associació està oberta a tots els pares i mares que vulguin participar i col·laborar en les activitats i 

festes que es programen durant el curs.  

 Les funcions de l’AFA són l’organització i col·laboració, junt amb el claustre de professors, de les 

diverses activitats complementàries i extraescolars del centre. 

Col·labora en la gestió econòmica d’activitats i recursos materials complementaris i festes d’escola. 

 Gestiona el servei d’acollida i el servei de menjador i el casal. 

 Organitza les extraescolars, la revista i la festa de fi de curs. 

 La quota de socis és de 22 € per família i es paga un cop a l’any.  Es cobra al mes de juliol, 

juntament amb la quota de socialització del material pedagògic 

  

És imprescindible ser soci de l’AFA per poder participar a les activitats extraescolars de l’escola 

així com de la socialització dels materials didàctics. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (pendent de confirmar) 

Les jornades de Portes Obertes seran el 23,25 i 26 de setembre. Els alumnes podran provar les activitats 

per poder triar.  

Les inscripcions pel curs 2019-2020 romandran obertes des del dia 18 de setembre fins el 26  de 

setembre, de 16:30 a 17:30 hores. De totes les activitats que s’ofereixen, es faran les que tinguin prou 

demanda. 

 Les activitats començaran a l’octubre.  

Per tal de donar-se d’alta o de baixa d’una activitat durant el curs, serà necessari emplenar el 

corresponent full d’alta o baixa i entregar-ho a l’AFA abans del dia 25 de cada mes. Les quotes es 

cobraran del dia 1 al 5 de cada mes. 

 

COLLA DE DIABLES ESJEP 

És un grup d’animació i difusió de la cultura popular i del foc, format per famílies, alumnes, exalumnes del 

centre escolar i altres persones. Participen en algunes festes de l’escola, de la ciutat i fan algunes 

sortides a festes a d’altres punts de Catalunya. El ritme, el foc i la diversió està garantida. Animeu-vos a 

formar part de la colla! 

Per posar-vos en contacte: collaesjep@gmail.com 






