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• PRESENTACIÓ 
 

 
Benvolgudes famílies: 
 

Us donem la benvinguda al curs 2019/20. Esperem que hàgiu 
passat un bon estiu, i que tots plegats hàgim agafat energies pel curs que 
comença. També donem la benvinguda als nens i nenes que s’incorporen 
a l’escola i a les seves famílies. 
 
 

Us preguem, que tingueu aquest dossier informatiu a mà durant tot 
el curs; hi ha informació que caldrà tenir present tot l’any escolar.  

  
 

Desitgem a tothom un bon curs escolar  i ja sabeu, que per 
qualsevol dubte o tema estem a la vostra disposició. 

 
 
Atentament,  
 
 
 
L’Equip Directiu 
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• EQUIP DE PROFESSIONALS DE L’ESCOLA 
 
Equip Directiu 
 

• Roser Tomàs Olivella     Directora 
• Susana Alarcón Valiente     Cap d’estudis 
• Jordi Cabrera Guirau     Secretari 

 

Professors/es Tutors/es de l’escola 
 

 
• Maria Santfores Sallà Solà    Tutora P3 
• Maria Castaño Delgado     Tutora P4 
• Glòria Just Busqué      Tutora P5 
• Míriam Solà López      Tutora 1r 
• Susana Alarcón Valiente     Tutora 2n 
• Leonor Lara Martínez     Tutora 3r 
• Jessica Trujillo Vergara  Tutora 4t 
• Carme Garrido Cano       Tutora 5è 
• Eva Solé Solsona      Tutora 6è 

Mestres especialistes 
 

• Jordi Cabrera Guirau      Educació física  
• Leonor Lara Martínez     Educació musical 
• Ana María Santos Vilaseca (Montse)   Llengua anglesa  EI i CI 
• Núria Romeu Bernadí     Llengua anglesa CM i CS  
• Marina Mellado Moreno      Educació especial CM i CS 
• Roser Tomàs  Olivella     Reforç EI i CI  
• Toni Sanchis Rodriguez     Religió 

 
 

Personal de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic 
 

• Núria Esquivel      Psicopedagoga EAP 
 

PAS 
 

• Lourdes Gastón Obiols     Aux. Administrativa 
 
Personal de menjador 
 

• Loli Torres       Coordinadora de Menjador 
• Laura         Monitora de menjador   
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• REUNIONS INICI DE CURS 
 

Us convoquem a les reunions d’inici de curs que tindran lloc a l’escola en les dates 
següents i que començaran o a les 16.00 hores o a les 17.15 hores. 

 
Tots els dubtes que tingueu referents a la informació d’aquest dossier, els podreu 

aclarir en aquestes reunions. 
 
Pel millor desenvolupament de les reunions, us dema nem que els nens/es no 

estiguin a l’escola i si ho fan que estiguin acompa nyats d’un adult que es faci 
responsable. 
  

 
CURS DIA 

P3 
Dimarts, 1 d’octubre a les 17.15 hores. P4 

P5 
1r 

Dilluns, 30 de setembre, a les 17.15 hores. 
2n 
3r 

Dilluns, 30 de setembre, a les 16.00 hores. 
4t 
5è 

Dimecres, 2 d’octubre, a les 16.00 hores. 
6è 

 
 
 

• ENTREVISTES 
 
 
El dia per parlar amb tutors o mestres, per entrevi stes o aclarir dubtes de 

qualsevol classe, serà a: 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 

P3 Dilluns de 11.00 a 12.00 hores. 
P4-P5 Dimarts de 11.00 a 12.00 hores. 
P5 Dimecres de 11.00 a 12.00 hores. 
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ESPECIALISTES:  
 

Educació física Dilluns de 11.00 a 12.00 hores. 
Llengua anglesa Dimarts de 11.00 a 12.00 hores. 
Educació especial Dijous de 11.00 a 12.00 hores. 

 
 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
 

Primer Dilluns de 11.00 a 12.00 hores. 
Segon Dimecres de 11.00 a 12.00 hores. 
Tercer Divendres de 11.00 a 12.00 hores. 
Quart Dimarts de 11.00 a 12.00 hores. 
Cinquè Dimecres de 11.00 a 12.00 hores 
Sisè Dijous de 11.00 a 12.00 hores. 

 
EQUIP DIRECTIU: 

 
Direcció  Dilluns de 9.00 a 10.00 i divendres de 16.00 a 17.0 0 

hores.  
Cap d’estudis  Dimecres de 12.00 a 13.00 hores. 
Secretaria  Dimarts de 10.00 a 11.00 hores . 

 
 

Agrairíem que respectéssiu els horaris establerts, ja que sinó és d’extrema 
urgència no us podrem atendre.  

 

• INFORMES 
 
A finals de cada trimestre, s’entreguen els informes individuals amb les 

qualificacions, evolució de cada alumne/a. 
 
A educació infantil, P3, la tutora farà una entrevista personal durant els primers dies 

de setembre amb tots els nens/es. 
 

 La resta de grups  farà una entrevista durant el segon trimestre on es valorarà la 
seva evolució.  

 
Sempre que és consideri oportú i necessari es convo carà als pares   

personalment per parlar de qualsevol qüestió sigui educativa o de 
comportament, referent al seu fill. 
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• ACTIVITATS DE L’ESCOLA: 
 

Dijous, 31  d’octubre Matí: diferents tallers i celebració de la  
Castanyada. 

Divendres,  22 de novembre Santa Cecília, patrona de la música. 

Divendres, 20 de desembre Festa de Nadal. Cantata. Festa oberta als pares i 
mares. 

Dijous, 30 de gener Festa de la Pau. 

Setmana del  17 al 21 de 
febrer  

Consignes de Carnaval i dijous llarder. Divendres 
tarda: organització de tallers per part de l’AMPA i 
rua. 

SEGON TRIMESTRE A concretar, Portes Obertes. Entrada de pares i 
mares a partir de les 16.30 h.  

Setmana del 30-31  de març, 
de l’1al 3 d’abril Setmana Cultural. 

Dijous, 23 d’abril Sant Jordi. Concurs literari. 

Divendres, 24 d’abril -Educació infantil, cicle inicial i llar. Contacontes 
amb els alumnes de l’escola de la Torre.  

Divendres, 5 de juny 
Trobada esportiva a l’escola de la Torre de 
Claramunt. 
 

Dissabte, 13 de juny Festa de final de curs 

 
Us anirem informant de les diferents festes i activitats a través de les circulars. 
 
 

• COLÒNIES I SORTIDES 
 

Tal com es va aprovar per consell escolar, les colònies es realitzaran en anys 
alternatius.  

Aquest curs anirem a la casa de colònies “Artur Martorell” de Calafell. Pels alumnes 
d’educació primària,  els dies 11, 12 i 13 de març i pels alumnes d’educació infantil, els 
dies  12 i 13 de març  de 2020. 

Properament  rebreu la circular amb el  preu aproximat, autoritzacions,... 
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En relació a les sortides, encara estem elaborant la seva programació, per això, 

quan estigui enllestida, us donarem la relació prevista amb els llocs i dates. És requisit 
imprescindible portar l’autorització i el rebut de la caixa dins les dates establertes per 
poder-hi anar i haver pagat la quota de material.  

 
Si us plau, respecteu els terminis dels diferents pagaments. 
 

 
• NORMES I ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA 

 
 

1. NORMES DE RELACIÓ I COMPORTAMENT 
 

Cal mantenir, en tot moment, una actitud d’educació amb els companys/es i 
mestres; no es tolerarà actituds que trenquin les normes de convivència. Cal 
acostumar-se a trucar a la porta quan es va a una altra classe, a no interrompre una 
conversa, a saludar, a respectar als altres, etc. 

Hem elaborat un protocol molt més concret per possibles faltes contràries a la 
convivència. Un cop estigui aprovat us facilitarem la informació. 
 

2. AGENDA ESCOLAR 
 

L’agenda escolar serveix per mantenir un contacte habitual entre la família i 
l’escola. Per tant, és convenient que els pares reviseu diàriament l’agenda, per veure 
si hi ha deures o alguna anotació dels mestres o si voleu fer-la vosaltres. 

A Educació Infantil utilitzarem una petita llibreta que servirà pel contacte diari entre 
pares i mestres. 

Algunes notes han de ser retornades a l’escola signades pels pares. 
 

3. PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA 
 

L’horari escolar és de 9.00 a 13.00 hores al matí i de 15.00 a 17.00 hores a la 
tarda. 

Degut als problemes que ocasiona la manca de puntualitat i d’assistència, els 
mestres farem un seguiment exhaustiu de la puntualitat i retard dels alumnes, tal com 
contempla el pla de convivència aprovat per consell escolar.  

 
 

PAUTES D’INTERVENCIÓ EN CAS D’ABSENTISME 
 
 
Protocol de faltes: 
 

A. Els pares han de comunicar per escrit les absències dels seus fills, 
anticipadament, sempre que sigui possible, especificant el motiu i la durada de 
l’absència. En cas que no es pugui preveure, ho comunicaran amb posterioritat. 
 

B. 3 dies seguits o bé 5 faltes al mes indiferentment  de si és matí, tarda o dia 
sencer, el tutor es posarà en contacte telefònicament amb la família. 
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C. Si en el termini d’una setmana el tutor/a, no aconsegueix posar-se en contacte 

telefònicament  amb la família, ho comunica a la direcció i aquesta envia una 
carta certificada a la família.  
Aquesta carta citarà als pares a una entrevista, se’ls informarà de les trucades 
prèvies a la carta i dels dies d’absentisme del seu fill/a. En el cas de  no poder 
assistir a la reunió es demanarà justificació de la no assistència. Donat el  cas 
de no presentar-se a la reunió i de no justificació s’enviarà una altra carta a 
casa avisant-los que els cas del seu fill/a es portarà a la comissió social del 
centre en la qual hi participen els Serveis Socials del municipi que seran 
informats del cas. 
 
Si la resposta obtinguda per part de la família és positiva, el problema queda 
resolt. 
En cas contrari, si la resposta de la família no és coherent i continua 
l’absentisme es portarà a la comissió social 

 
D. Per fer la sol·licitud d’intervenció el tutor passarà al referent de centre, el 

formulari establert completat per a iniciar el procés d’actuació. 
 

PAUTES D’INTERVENCIÓ EN CAS DE RETARDS 
 

Tot i que no s’evidencien reiterats retards a les entrades de l’escola  si que establim un 
protocol d’actuació.  
 
- A l’etapa d’educació Infantil 
 
S’acorda: 
- Després de 3 retards a la  setmana, el tutor/a ha de parlar directament amb les 

famílies. 
- Si després de parlar el tutor/a amb la família, l’alumne continua arribant amb retard 

al centre, la família  ho haurà de justificar personalment, en el mateix moment, a la 
direcció del centre i s’omplirà la graella corresponent (Annex 3). 

- I en el cas que aquest problema persisteixi, es procedirà al protocol d’absentisme. 
 

- A l’etapa d’educació Primària 
 
S’acorda: 
- Després de 3 retards a la  setmana, el tutor/a ha de parlar directament amb les 

famílies. 
- Si després de parlar el tutor/a amb la família, l’alumne continua arribant amb retard 

al centre, es citarà a les famílies, mitjançant una carta, a una entrevista amb la 
direcció del centre i s’omplirà la graella corresponent (Annex 3). 

- I en el cas que aquest problema persisteixi, es procedirà al protocol d’absentisme. 
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No serà permesa la sortida de l’escola, durant l’horari escolar sense la pertinent 

autorització. 
 

Recordeu que els alumnes que arriben tard de manera justificada, hauran 
d’adreçar-se a secretaria.  

 
Queda totalment prohibit acompanyar els nens/es a l ’aula . 

 
 

4. NORMES ALIMENTARIES 
 

Per raons dietètiques i de salut, es recomana portar un esmorzar saludable 
(entrepà, fruita,...) i evitar sucs i altres begudes.  Tal com es va aprovar per consell 
escolar, el dijous serà el dia de la fruita. 

Recordeu que per evitar la creació de deixalles es recomana portar els esmorzars 
dins una carmanyola o boc’n roll. 

A les sortides millor portar l’aigua en una cantimplora, queda totalment prohibit 
portar llaunes i ampolles de vidre. 

Pel que fa als aniversaris, a educació infantil, qui ho vulgui celebrar, només portarà 
galetes i xocolata. A educació primària ja no es celebraran els aniversaris amb 
esmorzar.  

 
Queda totalment prohibit portar llaminadures a l’escola. 

 
A P-3, P-4 i P-5,  cal dur un tovalló per esmorzar i l’esmorzar dins una bossa amb 

el nom del nen/a. 
 

5. PSICOMOTRICITAT- SORTIDA A L’ENTORN 
 

De P-3 fins a P-5, cal que portin xandall i calçat esportiu a ser possible amb velcro.  
 

6. EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Si no es pot fer Educació Física caldrà portar un certificat mèdic o un justificant del 

metge o puntualment dels pares. És obligatori portar xandall i sabata esportiva per 
realitzar aquesta assignatura, el/la nen/a que no ho porti es quedarà sense fer-ne.  

Els/les alumnes de cicle inicial  i cicle mitjà han de portar  una tovallola petita i 
sabó. 

Els/les alumnes de cicle superior han de portar una samarreta de recanvi, una 
tovallola petita i sabó. 
 

7. TRANSPORT ESCOLAR 
 

El transport és un servei extern, no obligatori imprescindible per l’escola.  
 

El transport escolar del matí i tarda  (a les 9.00 h i a les 17.00 hores) està 
gestionat pel Consell Comarcal. Els cobraments es fan a través de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  Per qualsevol dubte, donar-se d’alta  
cal dirigir-se al consell comarcal (tel. 93 805 15 85). 
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El transport del migdia  està gestionat per l’ajuntament de la Torre de Claramunt. 
Per qualsevol dubte, cal dirigir-se a l’Ajuntament de la Torre de Claramunt  

(tel. 93. 801 03 29). 
 

En cap cas sense la corresponent sol·licitud i verificació del corresponent 
organisme no es podrà utilitzar. 

 
 
8. MENJADOR ESCOLAR 
 
El menjador és un servei extern, gestionat pel Consell Comarcal  conjuntament 

amb l’empresa Scolarest. 
 

El preu del tiquet pels alumnes esporàdics és de 6’49 € i pels alumnes fixes 6’12€ 
(mínim tres dies a la setmana). 

 

Cal evitar els diners en efectiu i utilitzar els diferents sistemes de pagament que 
ofereix l’empresa (domiciliació bancària i compra de tiquets). 

Els alumnes que es quedin a menjador cal que portin pasta i raspall de dents, a 
més a més pels alumnes d’educació infantil i cicle inicial una bata. 

  
9. VESTUARI 

 
Cal que tots els nens/es d’educació infantil i  cicle inicial portin bata per anar a 

l’escola, cicle mitjà i superior, bata o camisa vella quan facin plàstica. 
 

Totes les peces i estris, així com les bates i roba d’abric han d’anar marcats amb el 
nom del nen/a i amb beta per penjar. 

P-3  a P-5: Cal que vinguin a l’escola amb roba còmoda, perquè puguin ser 
autònoms a l’hora d’anar al wàter. Cal portar una muda complerta, per si es fan pipí, 
s’embruten o es mullen. 

  
10. MALALTIES, ACCIDENTS I MEDICAMENTS 

 
Cal que aviseu al centre quan el vostre fill/a no assisteixi a classe per malaltia. Un 

cop l’alumne es reincorpori cal portar el justificant mèdic. 
L’escola no pot administrar cap medicament als alumnes; si algú segueix un 

tractament determinat, cal que faci arribar al tutor/a un full d’autorització mèdica amb el 
nom, dosi a administrar i horari. S’ha de vigilar o procurar que coincideixi amb les 
hores que els nens estan a casa. 

 
En cas d’accident: 
• Lleu:  Primera cura a l’escola. 
• Greu:  s’avisarà als pares o tutors; si aquests no es localitzen, s’avisarà una 

ambulància per ser traslladat a l’hospital en la major rapidesa possible i serà 
acompanyat/da per un mestre. 
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En el moment que detectem la presència de polls , donarem una nota informativa 

i els nens/es afectats no podran assistir a l’escola fins  a la seva eradicació , la 
resta, prendrà mesures preventives. 

 
En cas de malalties contagioses, els/les nens/es afectats no podran assistir a 

l’escola fins a tenir alta mèdica. (Recordeu que han de passar 24 hores sense febre i 
sense antitèrmics per tornar a l’escola). 
 
 

• 12. MATERIAL ESCOLAR 
 

Us recordem que tal com varem aprovar per consell escolar, durant els primers 
quinze dies de setembre cal fer efectiva la quota de material. 

 

 
1. Transferència bancària a: 

 
BANC SABADELL 

ES22 0081 1624 1900 0102 0212  
 
 

2. Pagament en efectiu, (en casos excepcionals) 
Només  dilluns i dijous de 9.00 a 9.30 hores, a la secretaria del centre. 

 
 
3. Utilització dels caixers de qualsevol Banc de Sabadell, sense cap tipus de comissió. 
Passos a seguir: 
   a) Anar a qualsevol caixer de Banc Sabadell 
   b) Una vegada estem davant del caixer, haurem d’introduir la targeta de crèdit o dèbit on  vulguem  
rebre el càrrec (pot ser targeta de qualsevol entitat bancària). 
   c) Després d’introduir el codi PIN haurem d’anar al menú: “Més operacions”. 
   d) A continuació pagament a tercers 
   e) Ens demanen inserir codi entitat, el codi de l’escola és el 1014 
   f) Un cop s’hagi inserit el codi apareixerà en pantalla un concepte genèric de varis  
   g) A continuació haurem d’inserir la quantitat que volem pagar i el remitent, en   aquest cas MAT i nom 
i cognom de l’alumne.  
   h) Finalment validarem l’operació i el sistema ens generarà dos comprovants de pagament, un per 
vosaltres i l’altre per l’escola. 
   i) L’horari de funcionament d’aquest sistema serà de dilluns a diumenge les 24 hores. 

QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR 
 

Alumnes d’Educació Infantil:  
60 € 

Alumnes d’educació primària  
50 € 

Famílies nombroses  
(amb tres fills o més a l’escola)  
Quota única de 100 € per família. 
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• 13. ALTRES 
 

Les famílies que hagin canviat de domicili i/o de número de telèfon, o que ho 
facin durant el curs, ens ho han de comunicar per tal d’actualitzar dades. És molt 
important que es pugui localitzar la família en cas de necessitat.  
 

• 14. BLOCS 
 

En breu començarem a treballar en els diferents blocs del centre. A partir del 
bloc de l’escola es podrà accedir a la resta de blocs de les diferents classes. 

 
Atenció nova pàgina web: https:// agora.xtec.cat/ce ip-torrescasana-espoia 

 
e-mail: a8030595@xtec.cat    
 
Telèfon: 93 801 11 22 
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CURS 2019-2020 

 

SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE 
Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di 
      1   1 2 3 4 5 6      1 2 3        1 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31     25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 
30                        30 31      

                               
GENER  FEBRER  MARÇ  ABRIL 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di 
  1 2 3 4 5       1 2        1    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29   23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30    

                30 31              
                               

MAIG  JUNY FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ :   
4 novembre 2019 / 24 de febrer 2020 / 30 d’abril 20 20 
Festes locals: 14 d’abril 2020 / 23 de juny 2020 
 

JORNADA CONTINUADA: 20 desembre 2019 i del 8 al 19 de 
juny 2020. 

COLÒNIES: 11-12-13 de març 2020 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di 
    1 2 3  1   2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 30 31  29 30      

               
               


