BUTLLETÍ INFORMATIU
CURS 2019-2020

Benvolgudes famílies,
Iniciem l’aventura d’un nou curs escolar.
Parlar d’educació és parlar de futur i, per tant, la
nostra tasca pedagògica es basa en una educació
activa i exigent, amb voluntat de millora i innovació
constant per adaptar la formació dels nostres alumnes
a la realitat de cada moment.
Un dels nostres objectius com a educadors és crear un
clima de confiança i treball entre tota la comunitat
educativa. Per això us proposem que, com a pares,
ajudeu els vostres fills
en els seus estudis i els
acompanyeu en les seves inquietuds i dificultats del dia
a dia. Reforceu els consells que indica l’escola, parleu
sovint amb els seus mestres i tots plegats els
proporcionarem el que necessiten per aconseguir l’èxit
escolar i personal que tots desitgem.
Amb tota la il·lusió, sigueu benvinguts i gaudiu
d’aquest nou curs escolar.
Equip Directiu

CLAUSTRE DE PROFESSORS
P3A – Roser Soler
P3B - Jéssica Carrasco i Helena Ruano
P4 - Sara Lizana i Noemí González
P5 – Montse Rodrigo
1rA– Marta Rusiñol
1rB - Mati Jimenez
2n- Montserrat Prats
3rA – Cristina Álvarez
3rB – Pepi Pradas
4t – Marta Marcet
5è - Miguel Àngel Gallego
6èA – Josep Arisa i Eva Alcaide
6èB - Eva Buxadera
Educació Especial: Ana María Sánchez
Audició i Llenguatge: Mireia Galitó
E. Física: Eva Buxadera / Manuel Cordero
Educació Musical: Joan Martínez
Anglès: Silvia Castelló /Marta Marcet /Marta Rusiñol
Religió: Margarita Ballester
Vetlladora: Mireia Rossinyol
Técnica en Educació Infantil: Jordina Vidal

Equip Directiu
Directora: Mila Torres
Cap d’Estudis: Imma Janot
Secretaria: Roger Barnusell
Personal no docent
Conserge: Marisa Lorente
Administració : Laura Ruiz
Coordinadora Menjador: Yolanda Cifuentes
Coordinador Extraescolars: Moisès Ramírez
Horari d’entrevistes
Dimarts de 12:30h a 13:45h amb cita prèvia.
Quota de material i altres
-La quota de material i sortides és de 150€ i es farà en dos
pagaments. El primer rebut de 100€ es passarà a l’octubre i
el segon de 50€ al mes de gener.
-Projecte de reutilització de llibres (3r,4t,5è i 6è)
-Colònies a P5, 2n, 4t i 6è.
Dades del centre
Telèfon: 93 721 66 02
C/ Castanyers, s/n
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
www.escola11s.cat

REUNIONS

D’INICI

DE

CURS

Com cada curs en aquestes reunions us presentarem els
objectius a aconseguir, l’organització del nivell, les novetats
del curs i les activitats que es realitzaran.
P3 - Dimecres, 9 d’octubre
P4 - Dijous, 10 d’octubre
P5 - Dilluns, 7 d’octubre
1r - Dilluns, 9 de setembre
2n - Dimecres, 25 de setembre
3r - Dijous, 17 d’octubre
4t - Dijous, 17 d’octubre
5è - Dimarts, 15 d’octubre
6è - Dilluns, 14 d’octubre
Les reunions començaran a les 17:15h
Es facilitarà servei de guarderia per a les famílies que
estiguin
interessades. Caldrà sol·licitar-ho amb dos dies
d’antelació a la Coordinadora de Serveis.

És molt important la vostra assistència

ACTIVITATS DEL CURS

Projectes






















de suport pedagògic:

Tècniques informàtiques, audiovisuals i robòtica.
Psicomotricitat a Educació Infantil.
Biblioteca Escolar.
Joc simbòlic a Parvulari utilitzant com a metodologia de
treball.
Projecte d’innovació en llengua anglesa per fomentar i
millorar l’expressió oral en aquesta llengua des de P3.
Els alumnes utilitzen les aules d’auto-aprenentatge i
realitzen activitats al llarg del curs per practicar l’ idioma
i conèixer la cultura anglosaxona.
Tutories individualitzades per realitzar el seguiment de
l’alumnat.
Els artistes a les escoles: projecte d’Expressió Artística,
Visual i Plàstica com a base per a què l’alumnat pugui
conèixer artistes d’especial rellevància tant a nivell local
com mundial i poder practicar diferents tècniques per
expressar els seus sentiments, idees, emocions.
Natació escolar, adreçada a l’alumnat de 2n de primària
Aula de ciències/laboratori
Treball per projectes a 4t, 5è i 6è setmanalment
Espais de treball a 1r, 2n i 3r setmanalment
Ambients de treball a Educació Infantil
Projecte Interdisciplinari monotemàtic per tota l’escola
Llegim en parella: projecte de lectura entre dos cursos
Atenció a la diversitat des dels desdoblaments, aula de
necessitats educatives especials i d’audició i llenguatge
Projectes de música: Dansem a 2n, Cantem a 4t i
Cantània a 5è.
Dia de l’esport a 6è
English Day
Activitats plurilingües

CALENDARI DEL CURS

 3 de setembre: comencen les activitats del professorat
als centres
 12 de setembre: inici de curs
 31 d’octubre: dia de lliure disposició
 1 de novembre: festiu
 6 de desembre: festiu
 23 de desembre/7 gener: Vacances de Nadal, ambdós
inclosos
 24 de febrer: dia de lliure disposició
 20 de març: dia de lliure disposició
 6 al 13 d’abril: Vacances de Setmana Santa, ambdós
inclosos
 30 de maig: dia de lliure disposició
 1 de maig: festiu
 11 de maig: festa local, Mare de Déu de la Salut
 19 de juny: acaben les classes a tots els centres
 30 juny: acaben les activitats del professorat
programades als centres
Jornada intensiva: horari matinal de 9h a 13h
 20 de desembre 2019
 3 d’abril de 2020
 del 8 al 19 de juny de 2020

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
 Secretaria :
De 9h a 9:30h
Dimarts i dijous de 9h a 13h i de 15:15h a 16:45h
 Direcció:
Visites concertades
 Cap d’Estudis:
Visites concertades
 Tutors:
Dimarts de 12:30h a 13:45h
 Psicòleg EAP:
Hores concertades

-----------------------------------------No saps si pots fer una cosa o no fins que no ho intentes.
Agatha Christie

