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Benvolgudes famílies! 
 

Us fem arribar la informació de principi de curs. 
L'enviem tard perquè fins fa pocs dies encara no funcionava ni internet ni la xarxa interna. 
Aquesta mateixa circular la podreu trobar al web d'escola. 
 
Circular informativa d'inici de curs  

Aquí teniu un resum dels diferents aspectes de funcionament i les normes d'escola. 
Recomanem que el conserveu durant tot el curs. 
  

RECURSOS HUMANS 

1.- Configuració del claustre.  

Tutores d'educació infantil  

3 anys  Clara i Mònica  
4 anys  Míriam, Maite i Adriana 
5 anys  Ester, Helena i Alejandra 
Tècnica d'Educació Infantil: Alicia  
Reforç: Alba i Anabel  
 
Tutores de Cicle Inicial de Primària  

1r  Ares, Anna i Gemma  
2n  Ester i Meritxell  

Cicle Mitjà de Primària  

3r  Cristina i Vanessa 
4t  Lurdes i Neus  

Cicle Superior de Primària  

5è  Assumpta i Víctor  
6è  Eva i Mateu  

Especialitats:  

Educació Especial: Joan i Joana 
Educació Física: Mateu i Marga 
Educació Artísica: Laura 
Anglès: Mercè, Sílvia i Eva  
Educació musical: David  

Personal d'administració i serveis.  

Administrativa: Pilar 
Oficial d'oficis: Marc Bordas 

Equip directiu  
Directora M. Antònia  
Cap d'estudis Joan 
Secretària: Marga 



 
Equip de coordinació:  

Coordinadores d'Educació Infantil: Alba i Annabel  
Coordinadora de Cicle Inicial: Mercè  
Coodinadora de Cicle Mitjà: Sílvia  
Coordinador de Cicle Superior: Laura  
Coordinador d'informàtica Joan Molar 
Coordinadora de Riscos laborals: Vanessa 
Coordinadora projecte Escola Verda: Lurdes  
 
REUNIONS INFORMATIVES D'INICI DE CURS  

• Cada nivell convocarà una reunió informativa sobre aspectes de funcionament i 
característiques del curs. És molt important la vostra assistència i participació. Les 
dates que us heu de reservar son: 

                           EI 3 anys : el dia 19 de setembre (ja feta) 

                           EI 4 anys : el dia 25 de setembre (aquest dimecres) 

                           EI 5 anys :  el dia 1 d'octubre 

                           1r :  el dia 30 de setembre 

                           2n:  el dia 26 de setembre (aquest dijous) 

                           3r:  el dia 8 d'octubre 

                           4t:  el dia 2 d'octubre 

                           5è: el dia 14 d'octubre 

                           6è: el dia 7 d'octubre. 

  

ORGANITZACIÓ HORÀRIA DE L'ESCOLA.  

L'horari de classe per a tothom és de 9 a 12,30 hores i de 15 a 16,30 hores. 

Els horaris de sortida de classe poden patir petits retards motivats per l'acabament de les 
tasques escolars o per la realització de petites feines comunitàries. 

L'AMPA posa a la vostra disposició el servei d'acollida matinal, de 7,45 a 9. 

A les hores d'entrada, les portes del centre s'obren a les 9 i a les 15 hores en punt i es 
tanquen passats 5 minuts. A partir d'aquest moment, l'accés al centre només e s pot fer 
per la porta del despatx de secretaria.  

Tots els alumnes de primer fins a sisè de primària que arribin passats aquests cinc minuts, 
hauran de portar un justificant del pare / mare o responsable legal. En cas de no ésser així, 
l'alumne restarà durant la primera mitja hora de classe a la Biblioteca del centre, realitzant 
tasques alternatives sota la supervisió d'una persona responsable. 

Us recordem que segons la normativa vigent, la manca injustificada de puntualitat, és 
considerada una falta greu, que pot ser motiu de sanció. La reiteració de faltes greus, és 
considerada molt greu. 

Un cop iniciat l'horari escolar, cap alumne podrà abandonar el centre abans de l'hora de 
sortida si no veniu a buscar-lo o, en el cas dels més grans, si no porta una nota indicant a 
quina hora ha de sortir i el motiu. 

L'entrada i sortida de l'alumnat de Primària és per  la porta principal. L'alumnat 
d'Educació Infantil ha de fer-ho per les portes del  carrer Carlemany.  Els alumnes de 
Primària només poden usar aquesta porta si acompanyen algun germà d'Infantil. 



Tots els acompanyants heu de deixar els alumnes a la porta. 
No podeu entrar a les classes. 
Si us cal donar algun avís a les tutores o tutors, és millor fer-ho per escrit o trucar per telefon. 
Això últim és especialment recomanable a partir de primer curs de primària. 

Recordeu sempre que la tutora o tutor del vostre fill o filla té vint-i-cinc (o més) alumnes per 
atendre i que han de començar puntuals la classe. Al despatx sempre trobareu un membre 
de l'equip directiu o personal de secretaria, que us podrà atendre. 

Preguem també que no travesseu tota l'escola per portar l'alumne/a fins l'aula o per sortir de 
l'edifici, ja que això impedeix el correcte inici de classe. 

  

ALTRES INFORMACIONS  

• Cada tutor / tutora farà una entrevista personal al llarg del curs i si fos necessari la 
repetirà, en el cas d'alumnat que ho necessiti. 
 
Les famílies d'alumnes d'Educació Infantil, rebreu dos informes per escrit, un al mes 
de gener i l'altre al juny. L'alumnat de Primària, tindrà tres avaluacions. Rebreu els 
informes corresponents coincidint amb l'acabament de cada trimestre. 
  

NORMES QUE TOTS HEM DE RESPECTAR. 

No es pot fumar ni entrar amb cap animal dins del recinte escolar. Això inclou tot l'espai de 
l'edifici i tot el recinte limitat per la tanca perimetral. 

En el cas que un/a alumne/a es contagiï amb paràsits (polls), es comunicarà a l'escola 
immediatament. L'alumne/a no pot assistir a classe fins 24 hores d esprés que hagi 
iniciat el tractament adient, que ha d'incloure la retirada dels ous.  

No es pot donar res ni cridar l'atenció a l'alumnat a través de la tanca durant el temps 
d'esbarjo (cal respectar el seu temps de joc) o de qualsevol classe que es faci a l'exterior. 
Hem de ser conscients, també, que els nens i nenes no poden de cap manera considerar 
normal que algú els parli o els doni coses a través de la tanca. 

Durant l'horari escolar els pares, mares o acompanyants, no poden accedir a les aules, 
excepte quan hagin estat convocats a una reunió o hagin estat convidats a fer-ho. Si us cal 
alguna cosa, passeu pel despatx. 

L'alumnat no pot portar a l'escola joguines, objectes tallants o que impliquin qualsevol perill, 
ni llaminadures de cap tipus. 

L'ús del mòbil per part dels alumnes dins del recinte escolar, no és possible i això es refereix 
a totes les seves utilitats. En el cas que un alumne, per circumstàncies familiars molt 
excepcionals, hagi de portar mòbil, durant l'horari escolar ha d'estar apagat. Si voleu avisar 
d'alguna cosa al vostre fill o filla, truqueu sempre a l'escola. Des del despatx els hi passarem 
l'avís. Si, tot i aquesta norma específica, algun alumne utilitzes el mòbil o sonés dins del 
centre, el mestre li guardarà i haureu de passar a recollir-lo pel despatx. El centre declina 
tota responsabilitat en cas de trencament, pèrdua, furt o robatori  de 
qualsevol mòbil o aparell que no sigui necessari per seguir les cla sses.  

La puntualitat és un dels hàbits que entre tots hem de potenciar més. Us recomanem que 
sigueu puntuals. L'escola dedica la primera mitja hora de cada dia a la lectura a totes les 
classes de primària i al treball d'hàbits a l'educació infantil. Els alumnes que no són puntuals 
perjudiquen els companys en interrompre la classe. Us demanem la màxima col·laboració 
per tal de no distorsionar el funcionament de les classes. 

Totes les faltes d'assistència i retards s'han de j ustificar per escrit (preferentment a 
l'agenda o amb una nota) o per telèfon. Quan un/una alumne hagi de faltar sovint, per 



malaltia o qualsevol tractament, heu de portar un informe mèdic o qualsevol altra document 
que ho justifiqui. 

Les faltes d'assistència no justificades així com la reiteració de faltes de puntualitat, 
justificades o no, es consideren com a absentisme escolar (sempre que no hi hagi una 
justificació mèdica o equivalent) i es seguirà el protocol acordat per l'Ajuntament, el 
Departament d'Ensenyament i les escoles, que estableix les mesures oportunes a adoptar 
en cada cas. 

Per l'alumnat de primària, és obligatori l'ús de l'agenda escolar, on s'apunten les activitats 
escolars i les tasques o exàmens que han de fer. També és el mitjà de comunicació entre 
pares, mares i mestres. Les famílies heu de revisar l'agenda per tal de controlar les tasques 
dels alumnes i signar, quan calgui, els avisos que els mestres hi anotin. En el cas d'infantil 
podeu fer aquesta comunicació mitjançant una nota escrita dins de la cartera. 

Us recomanem que reviseu també les motxilles i bosses dels vostres fills. Cal evitar que 
vinguin excessivament carregats/es. Assegureu-vos que portin només el necessari per a 
cada dia. 

Us agraïm la vostra col·laboració! 

Bon curs a tothom!!. 

L'equip directiu. 

 


