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Benvolgudes famílies, 

 
 
Comencem un nou curs amb l’objectiu de continuar contribuint al creixement 

personal i educatiu dels vostres fills i filles. La il·lusió i l’entusiasme per fer ben feta aquesta 
tasca dona l’impuls necessari per treballar junts. 

 És important que LLEGIU EL DOSSIER, tot i que no sigui el primer any que formeu 
part de l’Àngels Garriga. Hi ha canvis que convé saber. 

 
Ja sabeu que formem part d’Escoles + Sostenibles, compartim projectes amb les 

Escoles Amigues i col·laborem amb la Coordinadora d’escoles d’Horta-Guinardó. 
 
Us fem arribar el dossier per al curs 2018-2019. Hi trobareu tot allò que fa 

referència al funcionament i a les activitats de l’escola. Cal que el consulteu i que en 
tingueu presents les informacions i recomanacions. De mica en mica anireu trobant en la 
nostra pàgina web enllaços relacionats amb les tasques que desenvolupem. Esperem que 
us sigui útil. 

 
Ja sabeu que estem a la vostra disposició. 
 
 

 
ESCOLA ÀNGELS GARRIGA 
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EDUCACIÓ INFANTIL P3 Núria Fernàndez/Elena Montaner 

 P4 Gisela Cabré/Anna Pol 

 P5 Josefina Delgado 

 SUPORT 
Mia Agramunt / Marga Estévez / 
Anna Pol  

 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA CICLE INICIAL  

 1r Núria Merino 

 2n Maite Soler 

          SUPORT Mia Agramunt / Marga Estévez  

 CICLE MITJÀ  

 3r David Corchano  

 4t Marta Gómez 

 SUPORT 
Mercè Gili / Txema Garcia / Marga 
Estévez  

 CICLE SUPERIOR  

 5è Estela Berrocal 

 6è Miquel Jurado 

 SUPORT Salvador Galofré / Elena Alquézar 

LLENGUA ANGLESA   

 ED. INFANTIL Núria Merino 

 ED. PRIMÀRIA Salvador Galofré 

EDUCACIÓ MUSICAL   

 INFANTIL Mia Agramunt 

 PRIMÀRIA Mercè Gili 

EDUCACIÓ FÍSICA  Txema García 

BIBLIOTECA  Margarita Alonso (voluntariat) 

EDUCACIÓ ESPECIAL  Marga Estévez 

COORDINADORA  
D’INFORMÀTICA 

 Marga Estévez 

EQUIP DIRECTIU Direcció Mia Agramunt 

 Cap d’estudis Elena Alquézar  

 Secretaria Gisela Cabré 

 
 

 
 

CLAUSTRE             
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HORARI GENERAL DE L’ESCOLA             

 
Educació infantil (P3) 
 

De 9 a 12.30 h ..................... Activitats lectives 
De 12.30 a 13.15 h .............. Servei de menjador 
De 13.15 a 14.30 h .............. Migdiada 
De 14.30 a 15 h ................... Llevar-se, acompanyament amb companys de 4t 
De 15 a 16.30 h ................... Activitats lectives 

 
Educació infantil (P4 i P5) 
 

De 9 a 12.30 h ..................... Activitats lectives 
De 12.30 a 15 h ................... Servei de migdia   
De 15 a 16.30 h ................... Activitats lectives 

 
Educació primària  
 

De 9 a 12.30 h ..................... Activitats lectives 
De 12.30 a 15 h ................... Servei de migdia   
De 15 a 16.30 h ................... Activitats lectives 

Activitats d’educació física 

 

PSICOMOTRICITAT EDUCACIÓ FÍSICA PISCINA 

P3 --- dimarts 
    P4 --- divendres 

       P5 --- dilluns 

1r --- dilluns 
2n --- divendres 
3r --- dimecres 
4t --- divendres 
5è --- dimarts i dijous 
6è --- dimarts i dijous 

P4 --- dimecres 
P5 --- dimecres 
 1r --- dimarts 
 2n --- dimarts 
 3r --- dimarts 
 4t --- dimarts 

 

HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA             

 
Horari d’entrada a l’escola: Matins: 9 h   
    Tardes: 15 h 
La porta del carrer es tanca a les 9.10 h (matins) i a les 15.10 h (tardes). 
 
Els nens d’educació infantil entren pel rebedor de l’escola. 
Els nens d’educació primària entren pel pati. 
 

 
 FORA D’AQUEST HORARI, ELS PARES HAN D’ACOMPANYAR ELS NENS A 
CONSERGERIA PER PODER JUSTIFICAR EL RETARD. NO PODEN ENTRAR ELS 
NENS SOLS A L’ ESCOLA. 

 
Horari de sortida de l’escola: 

Migdia:   Per a tothom   .............................. 12.30 h 
 De 1r a 4t, el dia de piscina ......... 13.45 h 
 De 1r a 6è, dijous (SEP) ............. 12.45 h 
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 Al migdia tothom surt pel rebedor de l’escola 
 

Tarda:  Per a tothom                 ................ 16.30 h 
  

 Els nens de P3 i 1r surten pel rebedor de l’escola. 
 Els nenes de P4 i P5 surten pel menjador. 
 Els nens de 2n a 6è surten pel pati. 

 

Qualsevol canvi que hi hagi de la persona que ha de recollir els vostres 
fills s’ha de notificar per escrit a l’agenda.  

 
US DEMANEM QUE SIGUEU PUNTUALS! 

 
Volem remarcar molt la necessitat que les famílies i els nens 
siguin rigorosos amb els horaris d’entrada i sortida. Les 
famílies que hagueu de recollir els nens abans de l’hora ho 
haureu de fer o bé a les 12.30 o a les 15 hores. Entre 
classes és millor no trencar la dinàmica de treball. 

 
Per als nens d’educació infantil és important poder pujar a la 
classe amb els seus companys i la mestra. Si arriben més 
tard ja sabeu que hauran de pujar acompanyats pel personal 
de secretaria a les classes. 
 
 

 
 

HORARIS DE DIRECCIÓ, CAP D’ESTUDIS, SECRETARIA I TUTORIES 

 
Per atendre les visites, concertades prèviament: 
 
Direcció:     dilluns, de 9 a 10 h i dimecres de 9 a 10h. 
Cap d’estudis:    dimarts de 9 a 10h i dimecres de 15:30 a 16:30h. 
Secretaria:    dimarts de 9 a 10h i divendres de 9 a 10h. 
Tutories:                    
Educació infantil     dijous de 12.45 a 14 h 
Educació primària   dijous de 12:45 a 14 h 
 
 

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ESCOLA        
 

   

 
Es fa normalment a començament de curs. Enguany serà el dia 27 de setembre, a les 17  
hores. 
 

REUNIÓ GENERAL DE FAMÍLIES NOVES         

 
Es convoca al mes de juny. 
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REUNIONS DE CLASSE             

 

CLASSE DATA REUNIÓ DATA REUNIÓ 

P3, P4 i P5   2 d’octubre, 17 h  29 de maig, 17 h 

1r i 2n                                    16 d’octubre, 17 h 6 de maig, 17 h 

3r i 4t  9 d’octubre, 17 h 22 de maig, 17 h 

5è i 6è  4 d’octubre, 17 h  4 de juny 17 h 

 

VISITA DE LES FAMÍLIES D’EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL A LES CLASSES 

 

1r trimestre 
Ed. infantil 18 de desembre 

Cicle inicial: 1r i 2n 20 de desembre 

2n trimestre 
Ed. infantil 11 d’abril 

Cicle inicial: 1r i 2n 9 d’abril 

 
CALENDARI ESCOLAR 2017-2018 
 

            

 
PRIMER TRIMESTRE 
 

12 de setembre Inici del curs 

24 de setembre Festa Major de Barcelona. La Mercè. 

12 d’octubre Festa del Pilar 

1 de novembre Tots Sants 

2 de novembre Dia de lliure disposició 

6 de desembre Dia de la Constitució 

7 de desembre Dia de lliure disposició 

21 de desembre

 

Darrer dia del trimestre, jornada intensiva 
(Sortida a les 13 h els nens que dinen a casa i a les 
15 h els que dinen a l’escola. No hi ha acollida de 
tarda) 

 
Del 22 de desembre al 7 de gener: vacances de Nadal 

 
SEGON TRIMESTRE 
 

8 de gener Inici del 2n trimestre 

4 de març Dia de lliure disposició 

12 d’abril  Darrer dia del trimestre 

 
Del 13 d’abril  al 22 d’abril: vacances de Pàsqua 

 
TERCER TRIMESTRE 
 

23 d’abril Inici del 3r trimestre 

1 de maig  Festa del Treball 

10 de juny 2a. Pàsqua 

11 de juny Inici de la jornada intensiva 

21 de juny  
Darrer dia d’escola (Horari de matí: s’allarga fins a les 13 h) 
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CELEBRACIONS D’ESCOLA 
 

31 d’octubre Castanyada (festa interna d’escola) 

21 de novembre Santa Cecília (Música) (festa interna d’escola) 

15 de desembre Festa de Nadal als Lluïsos d'Horta  

28 de febrer Dijous gras (festa interna d’escola) 

1 de març Carnaval (festa interna d’escola) 

12 d’abril Jornada esportiva (festa interna d’escola) 

23 d'abril Sant Jordi (Jocs Florals) (festa interna d’escola) 

14 de juny Sopar 6è 

20 de juny Festa final de curs 

 
 
 

SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES         

 
Les sortides i visites que programem estan bàsicament relacionades amb les diferents 

àrees de treball. Per això les fem a museus, teatres, auditoris o espais naturals. 

Aquestes sortides formen part del Pla anual de centre, que és aprovat pel Consell 
Escolar.  

Les  sortides de cada mes estaran penjades a la cartellera de l’escola i a la pàgina web 
www.angelsgarriga.net. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Classe de P3  
ACTIVITAT LLOC ÀREA DATA 

Sortida conjunta 
d’escola 

Parc del Corredor. Montnegre Descoberta de l’entorn 28-09-18 

Sortida de parvulari Parc de l’Heura Descoberta de l’entorn 9-11-18 

Sortida Projecte A determinar Treball competencial A concretar 

Cantada de Nadales EBM El Cargol Descoberta de l’entorn 
Intercomunicació i llenguatge 

desembre 

Anem a jugar Ludoteca El Galliner Intercomunicació i llenguatge 
i descoberta de l’entorn 

gener 

Dijous gras A concretar Descoberta de l’entorn 28-02-19 

Rua de Carnaval 
Escola Torrent de  

Can Carabassa 
Descoberta de l’entorn 

1-03-19 

Teatre Casal Font d’en Fargues Intercomunicació i llenguatge març 

Sona Bach Auditori Llenguatge musical 4-04-19 

Toca sons del bosc Escola Municipal de Música Llenguatge Musical abril-maig 

Colònies Fogars de Monclús. Montseny Descoberta de l’entorn 23 i 24 de maig-19 

Sortida P3 – 4t A concretar Descoberta de l’entorn Maig 

Juguem a la platja Platja del Bogatell Descoberta de l’entorn Juny 

 

http://www.angelsgarriga.net/
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Classe de P4 
ACTIVITAT LLOC ÀREA DATA 

Sortida conjunta 
d’escola 

Parc del Corredor. Montnegre Descoberta de l’entorn 28-09-18 

Sortida de parvulari Parc de l’Heura Descoberta de l’entorn 9-11-18 

Sortida Projecte A determinar Treball competencial A concretar 

Cantada de Nadales EBM El Cargol Descoberta de l’entorn 
Intercomunicació i llenguatge 

desembre 

Biblioteca Torre Llobeta Intercomunicació i 
llenguatges 

A concretar 

Dijous gras Parc del Guinardó Descoberta de l’entorn 28-02-19 

Rua de Carnaval 
Escola Torrent de  

Can Carabassa 
Descoberta de l’entorn 

1-03-19 

Teatre Casal Font d’en Fargues Intercomunicació i llenguatge Març 19 

Sona Bach Auditori Llenguatge musical 4-04-19 

Art A determinar Llenguatge visual  plàstic  A concretar 

Colònies Fogars de Monclús. Montseny Descoberta de l’entorn 22,23 i 24  maig-19 

Juguem a la platja Platja del Bogatell Descoberta de l’entorn juny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Classe de P5 
ACTIVITAT LLOC ÀREA DATA 

Sortida conjunta 
d’escola 

El Corredor. Montnegre  Descoberta de l’entorn 28-09-18 

Sortida de parvulari Parc de l’Heura Descoberta de l’entorn 9-11-2018 

Sortida Projecte A determinar       Treball competencial a concretar 

Cantada de Nadales Escola El Carmel Descoberta de l’entorn desembre 

Anem a jugar Ludoteca el Galliner Descoberta de l’entorn gener 

Dijous gras Parc del Guinardó Descoberta de l’entorn           28-2-2019 

Rua de Carnaval 
Escola Torrent de  

Can Carabassa 
Descoberta de l’entorn 

1-03-19 

Teatre Casal Font d’en Fargues Intercomunicació i llenguatge Març 19 

Sona Bach Auditori Llenguatge musical 4-04-19 

Joc perdut Nou Barris Descoberta de l’entorn 25-04-19 

Art A determinar Llenguatge visual i plàstic A concretar 

Colònies Fogars de Monclús .Montseny Descoberta de l’entorn     22,23 i 24 de maig-
19 

Juguem a la platja Platja del Bogatell Descoberta de l’entorn juny 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA      

 

 

Cicle inicial - 1r 
ACTIVITAT LLOC ÀREA DATA 

Sortida conjunta 
d’escola 

El Corredor. Montnegre  Descoberta de l’entorn 28-09-18 

Visita al mercat Mercat d’Horta 
Medi i matemàtiques 

Preparació de la Castanyada 
Finals d’octubre 

Colònies La Devesa (Rupit) Medi – Convivència 
14,15 i 16 de 

novembre 

Teatre: La festa del 
temps 

Casal Font d’en Fargas 
Intercomunicació i llenguatge 

i descoberta de l’entorn 
23-11-18 

Biblioteca Biblioteca Horta – Can Mariner Català 2n trimestre 

Concert de Nadales La Torreta (Residència d’avis) Música i Valors desembre 

Biblioteca Biblioteca Horta – Can Mariner Català 2n trimestre 

Gimnàstica fa per tu Gràcia gimnàstic club Ed. Fisica 6-02-19 

Pica-so Auditori de Barcelona Música 22-02-19 

Dijous gras Plaça del Nen de la Rutlla Medi – Festes populars 28-02-19 

Rua de Carnaval 
Escola Torrent de  

Can Carabassa 
Medi – Festes populars 

1-03-19 

Taller la Nau Arfts plàstiques la Nau Expressió artística 2n trimestre 

The Runaway Pancake Escola Anglès 21-05-19 

Projecte Per determinar Treball competencial. a concretar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cicle inicial - 2n 

ACTIVITAT LLOC ÀREA DATA 
Sortida conjunta 

d’escola 
El Corredor. Montnegre Descoberta de l’entorn 28-09.19 

Visita al mercat Mercat d’Horta 
Medi i matemàtiques 

Preparació de la Castanyada 
29-10-18 

Tallers a la Torreta Residència: “La Torreta” Valors Quinzenalment 

Teatre: La festa del 
temps 

Casal Font d’en Fargas LLengua 23-11-18 

La cobla Palau de la Música Música 13-02-19 

Dijous gras Plaça del Nen de la Rutlla Medi – Festes populars       28-02-19 

Rua de Carnaval 
Escola Torrent de  

Can Carabassa 
Medi – Festes populars 

     1-03-19 

Dansa Ara Palau Sant Jordi Educació física i música 4-4-2019 

Colònies amb la 
Bressola 

El Xaloc. Calders Descoberta de l’entorn 29,30 i 31 de maig-
19 

The Runaway Pancake Escola Anglès 21-05-19 

Projecte Per determinar Treball competencial A concretar 

 
 



 
11 

 

Cicle mitjà - 3r 
ACTIVITAT LLOC ÀREA DATA 

Sortida conjunta 
d’escola 

El Corredor. Montnegre Descoberta de l’entorn 28-09-18 

Colònies La Devesa (Rupit) Medi - Convivència 
14,15 i 16 

de novembre 

Dijous gras Parc del Turó de la Peira Medi – Festes populars 28-02-2019 

Què, cantem? Casal Font d’en Fargues Música 2n trimestre 

Rua de Carnaval 
Escola Torrent de  

Can Carabassa 
Medi – Festes populars 

1-03-19 

The Loch Ness 
Monster 

Escola Anglès 
8-03-19 

OBC Auditori Música 5-04-19 

Projecte A confirmar Treball competencial Per concretar 

Ep, belluga’t! Per determinar Educació física 3r trimestre 

 

Cicle mitjà - 4t 
ACTIVITAT LLOC ÀREA DATA 

Sortida conjunta 
d’escola 

El Corredor. Montnegre  Descoberta de l’entorn 28-09-18 

Colònies CdA Les Obagues. Juneda Medi – Tutoria 
17.18 i 19 
d’octubre 

Voleibol CEM La Mar Bella Ed. Física 13-02-19 

Dijous gras Parc de les aigues Medi – Festes populars      28-2-2019 

Rua de Carnaval E. Torrent de C Carabassa Medi – Festes populars      1-03-19 

Habitatge i vida 
quotidiana . 

Museu d’Història de Catalunya Medi 6-03-19 

The Loch Ness Monster Escola Anglès 8-03-19 

Cantània L’Auditori Música 15-05-19 

Sortida 4t – P3 A concretar Descoberta de l’entorn maig 

Projecte Per determinar Treball competencial Per concretar 

 

Cicle superior - 5è 
ACTIVITAT LLOC ÀREA DATA 

Dibuix al natural Indrets del barri Plàstica 
Diferents 
moments 
del curs 

Sortida conjunta 
d’escola 

Parc del Corredor (Montnegre) Descoberta de l’entorn 28-09-2018 

Descobrim el  Park 
Güell 

ParK Güell Medi, català, anglès, plàstica 26-10-2018 

Colònies CdA Les Obagues (Juneda) Medi – Tutoria 
17,18 i 19 

d’octubre de 2018 

Biblioteca Biblioteca Juan Marsé Llengua, medi Novembre 2018 

Golf Sant Vicenç de Montalt Educació Física 11-12-2018 

Visita planta 
compostatge 

Sant Cugat del Vallès Medi 17-01-2019 

La petita flauta màgica Gran Teatre del Liceu Música 29-01-2019 

Dijous gras Parc del Turó de la Peira Medi – Festes populars       28-2-2019 

Rua de Carnaval E. Torrent de C Carabassa Medi – Festes populars      01-3-2019 

Projecte Per determinar Treball competencial 2n trimestre 

            Frankestein Teatre Lluïsos d’Horta Anglès 08-04-2019 

Tema de l’any Per determinar 
Expressió artística 

Medi 
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Cicle superior - 6è 
ACTIVITAT LLOC ÀREA DATA 

Dibuix al natural Indrets del barri Plàstica 
Diferents 
moments 
del curs 

Sortida conjunta 
d’escola 

El Corredor. Montnegre  Descoberta de l’entorn 28-09-18 

Descobrim el  Park 
Güell 

Parc de la Ciutadella Treball competencial 26-10-18 

Escoles amigues 
Escola Torrent de Can 

Carabassa 
Tutoria, català, medi, 

educació física 
novembre 

Colònies Sant Joan de l’Erm Convivència gener 

Dijous gras Parc del Turó de la Peira Medi – Festes populars       28-02-19 

Rua de Carnaval 
Escola Torrent de  

Can Carabassa 
Medi – Festes populars 

     1-03-19 

Frankestein Lluïsos d’horta  Anglès 8-04-19 

Aprenem del bosc Per determinar Treball competencial A determinar 

IT Dansa Gran Teatre del Liceu Música 22-05-19 

Escoles amigues Escola Mare Nostrum Tutoria, medi, educació física maig 

Biatló Piscines Picornell Educació física 14-06-19 

Projecte Per determinar Treball competencial A concretar 

Parcs Diferents parcs de Barcelona Treball competencial 
Diferents 

moments del curs 

Korfbal 
Centre esportiu municipal del 

Carmel 
Ed. Física maig 

 
 
 
 

COLÒNIES 
            

 
 

Educació infantil 

P3 Fogars de Monclús. Montseny 23 i 24 de maig 

P4 i P5 Fogars de Monclús. Montseny 22,23 i 24 de maig 

 
  

Educació primària 

1r i 3r La Devesa (Rupit) 14,15 i 16 de novembre del 
2018 

2n El Xaloc. Calders 29,30 i 31 de maig del 2019 

4t i 5è Camp d’aprenentatge Les obagues. 
Juneda 

17,18 i 19 d’octubre del 2018 

6è Sant Joan de l’Erm    Pel  gener 

 
Totes les cases de colònies ens ofereixen un ventall molt ampli d’activitats. Uns dies 

abans us enviarem una circular per comunicar-vos les activitats triades. 
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CÀLCUL DE QUOTES D’ESCOLA PER AL CURS 2018-2019         

 

QUOTES DE CURS (Aquestes quotes s’abonaran durant 10 mesos) 

 

MATERIAL 6,75 € 

SORTIDES   6 € 

 

QUOTES DE COLÒNIES (Aquestes quotes s’abonaran durant 10 mesos) 

 

P3 11 € 

De P4 a 5è 15 € 

6è 25 € 

 
 Al mes de febrer es regularitzarà el preu final de les colònies de 6è. 

Al mes de maig es regularitzarà el preu final de les colònies de P3 a 5è. 
 
 
 
 
 
 

NORMES DE FUNCIONAMENT             

 
CIRCULARS VERDES 
 

Per al bon funcionament de l’escola, us farem arribar les comunicacions que necessiten 
resposta escrita immediata amb paper de color verd. Si us plau, molta atenció a les circulars 
verdes: cal retornar-les a l’escola al més aviat possible o en el termini establert. 
 
 
TRUCADES TELEFÒNIQUES / COMUNICACIÓ AMB ELS MESTRES 
 

Els nens no poden trucar a casa per donar avisos a les famílies, amb l’excepció que 
tinguin permís del seu tutor o tutora. Així mateix, demanem a les famílies: 
 

 Que truqueu només en cas de necessitat i doneu l’encàrrec a Secretaria per al bon 
funcionament del despatx de l’escola. Absteniu-vos de demanar que els nens es posin 
al telèfon. 

 Per comunicar-vos amb els mestres, utilitzeu la llibreta de correspondència (de P3 a 
2n) o l’agenda escolar (de 3r a 6è) així com els correus electrònics que us facilitarem 
el dia de la reunió d’aula. 

 Si heu de parlar per telèfon amb algun tutor ho podeu fer a l’hora del pati. 
 

Horaris de pati 
P3, P4 i P5......................... de 10.30 a 11 h 
1r i 2n ................................ de 10.30 a 11 h 
3r, 4t, 5è i 6è  ..................... d’11 a 11.30 h 
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ESMORZARS 
 

És molt IMPORTANT que els nens comencin la jornada escolar havent fet un 
esmorzar que els permeti engegar el dia amb prou energia. A l’escola als grups d’educació 
infantil (P3, P4 i P5) s’ofereix la possibilitat de portar un PETIT MOS, que es menjaran abans 
de sortir al pati.  

Els grups de primària (de 1r a 6è) fan l’esmorzar a l’hora del pati. Demanem que 
s’adeqüi en quantitat i tipus de menjar als hàbits alimentaris correctes i les característiques dels 
vostres fills (convé defugir la pastisseria industrial, sucs i làctics i els aliments excessivament 
rics en greixos o sucres).  

A més, com a escola implicada en el projecte Escoles + Sostenibles, volem aconseguir 
no generar residus amb els embolcalls d’aquests esmorzars (utilitzant carmanyoles, 
embolcalls reutilitzables, etc.) i no paper d’alumini o paper film. 

 
Mantenim la campanya ‘Dijous, dia de la fruita’. La proposta consisteix que cada dijous 

els alumnes de 1r a 6è portin fruita, o fruits secs, per a l’esmorzar a l’escola. 

 
 
 
 
 
 
FESTES D’ANIVERSARI 

 
A l’escola s’acostumen a celebrar els aniversaris dels nens de la classe. El dia dependrà 

del cicle o de la classe. Se us informarà a les reunions d’aula.  
Seguim donant importància a fer anys; per tant es farà el reconeixement oportú a cada 

nen. 
 
 

MEDICAMENTS  
D’acord amb les instruccions del curs que ens arriben del Consorci d’Educació, només 

ens es permès administrar paracetamol en cas de febre igual o superior a 38 ºC, mentre no 
veniu a buscar l’infant i si prèviament heu signat l’autorització específica que us donarem a 
escola.  

En qualsevol altre cas, si és imprescindible administrar una medicació durant l’estada a 
l’escola, caldrà que el pare, la mare o el tutor legal aporti una recepta o informe del metge on 
consti el nom de l’alumne, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, ha 
de signar un escrit on es demani al personal del centre educatiu que administri al nen la 
medicació prescrita i se l’autoritzi a fer-ho. Us demanem molt rigor amb aquestes indicacions 
perquè si no es compleixen no es podrà donar la medicació. 

L’escola sempre farà una trucada abans d’administrar res als infants. 
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 Els nens que siguin asmàtics —o que pateixin alguna malaltia crònica que 
pugui manifestar-se sobtadament— hauran de portar un certificat mèdic actualitzat on 
s’especifiqui el diagnòstic i el tractament necessari en cas de crisi. I per tal que els mestres el 
puguin administrar en cas d’urgència heu de portar una carta —signada pel pare, mare o 
tutor— on s’indiqui que voleu, sota la vostra responsabilitat, que s’administri aquest 
medicament al vostre fill. Si a aquests mateixos nens, en algun moment, els és necessari fer el 
tractament regularment a l’escola, cal que ens ho comuniqueu igualment amb una nota a la 
llibreta de correspondència o a l’agenda escolar, signada pel pare, la mare o el tutor. 

Si algun nen passa una malaltia infecciosa cal que avisi immediatament el tutor i la 
Direcció. L’escola es posarà en contacte amb el servei sanitari corresponent, per poder portar 
el cas. 
 
NENS MALALTS 

Tal com està establert a les normes d’escola, quan un nen es posa malalt o bé té febre, 
avisem la família, i tan aviat com sigui possible se l’ha de venir a buscar. 

En cas d’accident no greu es notificarà a la família perquè se’n faci càrrec. Si l’accident 
és greu l’escola avisarà la família i es portarà el nen al centre sanitari, i si és necessari 
s’avisarà Emergències mèdiques (061). 

 
 
 
DESPLAÇAMENTS 

Com que per poder accedir a les aules pugem i baixem escales constantment, 
recomanem que les motxilles dels vostres fills NO portin rodetes. Així evitarem possibles 
accidents.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
17 

 

  L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola està formada per tots els pares i 
mares de l’escola. És un motor per a la dinàmica escolar, amb l’objectiu de contribuir a 
l’assoliment d’uns nivells òptims de qualitat en totes les activitats en què participen els nostres 
fills. Les famílies aportem el nostre esforç personal i econòmic per tal que l’escola tingui els 
mitjans necessaris per funcionar a ple rendiment. 

 

Podem participar a l’AMPA assistint a l’Assemblea General, sent membres de la Junta, 
formant part de les comissions de treball, sent delegats de classe, etc., i també actuant com a 
representants de pares i mares en el Consell Escolar del centre. 

 

La tasca de l’AMPA és molt important, ja que estem convençuts que l’educació dels 
nostres fills és una responsabilitat compartida. Un any més volem convidar-vos a participar 
activament, en la mesura de les vostres possibilitats, en la dinàmica de la nostra escola. 
Creiem que l’objectiu val la pena! 

 

JUNTA DE L’AMPA             

 

La Junta de l’AMPA representa els interessos de tots els pares i mares en qualsevol tema 
relacionat amb l’estada dels nens a l’escola. A més, promou i dona suport a iniciatives de 
l’escola i de serveis a les famílies en horari no escolar.  

 
 Gestiona i coordina els serveis extraescolars. 

 Promou i coordina activitats directament i a través de comissions de treball. 

 Recull i canalitza les inquietuds o iniciatives dels pares o mares cap a l’escola a través 
de les institucions escolars, Consell Escolar, reunió de Coordinadora, figura dels 
delegats de curs, comissions de treball, reunions AMPA oberta, etc. 

 Gestiona la part econòmica de les activitats extraescolars i algunes activitats escolars, a 
través de les quotes, subvencions i ajudes a projectes. 

 Promou espais de coordinació per resoldre i compartir inquietuds, problemes o iniciatives. 

 Gestiona les comunicacions de l’AMPA a través del correu electrònic. 

 
Els càrrecs d’aquest curs són aquests:  

Presidència: Marta Gonzalo 

Secretaria: Eli Guillamó 

Tresoreria: Eva Lara 

Vocals: Montse Lavega, Maria Villellas, Eva Garcia i Marta Serrano  

Per posar-vos en contacte amb la Junta, podeu enviar un correu a: 
juntaampa@angelsgarriga.net 

 

 

 

 

 

mailto:juntaampa@angelsgarriga.net
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ASSEMBLEA GENERAL             

 

És la reunió de tots els pares de l’escola, que normalment es fa un cop a l’any, en iniciar 
el curs, conjuntament amb el Claustre de mestres. En el transcurs de l’Assemblea es presenta 
l’informe econòmic del curs anterior i s’aproven les quotes del curs que s’inicia i l’acta de 
l’Assemblea del curs anterior. Es poden convocar assemblees extraordinàries quan hi ha algun 
tema d’interès. 

 

DELEGATS DE CURS             

 

Les famílies de cada classe estan representades a l’AMPA pels delegats de curs. Aquests 
són escollits a les reunions de classe, a l’inici de curs. La seva tasca és rebre i canalitzar les 
diferents qüestions específiques del funcionament del grup classe que puguin aparèixer durant 
el curs i donar-hi resposta. També tenen un important paper per dinamitzar sortides i altres 
activitats de classe i fer l’acolliment de les famílies nouvingudes. 

 

COORDINADORES             

 

Són reunions en què participen els delegats de classe, membres de les comissions de 
treball, pares representants al Consell Escolar i Junta. Aquesta reunió també està oberta a 
l’assistència de pares i mares interessats a participar-hi. 

Aquestes reunions permeten conèixer què està fent cadascú, compartir necessitats i 
propostes, que posteriorment es fan arribar a l’estament oportú (escola, Cooperativa Guinardó, 
comissió de treball, etc.). 

 

REPRESENTACIÓ AL CONSELL ESCOLAR           

 

El Consell Escolar es reuneix amb una periodicitat bimensual. Al Consell hi ha 
representats els diferents estaments de l’escola: Direcció, Claustre de mestres, PAS (personal 
d’administració i serveis), pares i mares, Junta de l’AMPA i districte d’Horta-Guinardó. 

En aquestes reunions s’exposa i es debat el dia a dia de l’escola, a més d’aprovar-se 
qüestions tan importants com el Pla anual de centre, el calendari escolar, horaris del centre i els 
pressupostos del curs. 

 

REUNIONS AMPA OBERTA         
 

Són reunions trimestrals on els assistents poden fer propostes i implicar-se en la seva 
realització davant temes proposats per la Junta o pels mateixos assistents en reunions 
anteriors. 
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COMISSIONS DE TREBALL DE PARES i MARES         

 
Les comissions responen a diferents inquietuds i necessitats que s’han anat 

detectant i compten amb la col·laboració de pares i mares interessats. Segur que pots trobar 
una comissió on els teus coneixements i habilitats ens ajudaran a millorar l’escola. Si vols 
col·laborar, envia la teva sol·licitud per correu electrònic. 

 

HORT 
hort@angelsgarriga.net 

La seva tasca és tenir l’hort en condicions òptimes perquè 
els nens i mestres de l’escola sembrin, treballin, recullin i 
estudiïn les plantes. 

COLLA GEGANTERA 
collagegantera@angelsgarriga.net 
 

Promouen activitats lúdiques per acompanyar la geganta 
de l’escola (cercaviles, trobades de gegants, etc.). 

ACTIVITATS PARES  
I MARES 
activitats@angelsgarriga.net 

Promou, vehicula i/o organitza les activitats que fomenten 
la participació de les famílies a l’escola: xerrades i tallers, 
dia de les àvies i avis, futbol per a pares i mares, sortides 
conjuntes de pares i mares, etc. 

COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 
comunicacio@angelsgarriga.net 

S’encarrega d’elaborar i mantenir actualitzada la 
informació relativa a l’escola i el seu funcionament fent ús 
dels mitjans més adequats en cada cas (imatge 
corporativa de l’escola, web, revista, tríptics informatius, 
etc.) 

BIBLIOTECA 
biblioteca@angelsgarriga.net 

 

Col·labora amb la persona responsable de la biblioteca 
per promocionar-la i millorar-ne l’ús. 

FESTES 
festes@angelsgarriga.net Organitza la festa final de curs de l’escola. 

CAMÍ ESCOLAR 
camiescolar@angelsgarriga.net 

Treballa per a una ciutat per a tots, on els nens siguin 
presents i puguin ser més lliures i autònoms, a través del 
projecte del Camí escolar, així com fomentar una vida 
més saludable. Promou un sistema d'avís per saber que 
els nens han arribat a les 9 h a l'escola. 

ACTIVISTES 
activistes@angelsgarriga.net 

Promou i organitza accions per defensar l’escola pública 
de qualitat. 

TEATRE 
teatre@angelsgarriga.net 

Organitza l’obra de teatre dels pares i mares de la festa 
de Nadal. 

 

 

 

 

 

mailto:collagegantera@angelsgarriga.net
mailto:biblioteca@angelsgarriga.net
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SERVEIS DE L'AMPA             

 

L’esforç personal i econòmic de tots els pares i mares de l’escola fa possible que els 
nostres fills puguin gaudir dels següents serveis, gestionats per la Cooperativa Escolar 
Guinardó, SCCL. 

Seguint la línia metodològica de l’escola, que promou el treball cooperatiu, la no-
competitivitat i la solidaritat, així com la sostenibilitat i el respecte, les quotes són socialitzades. 
Qualsevol alumne del centre paga el mateix import amb independència del nivell que cursa. 
Les despeses generades pels recursos humans i materials que requereix per a l’activitat que 
desenvolupa (monitors, autocars, material, etc.) són repartits entre tots els alumnes. Cal 
destacar que hi ha activitats que són proposades per l’escola com a complement de l’educació 
curricular: 

 Servei de piscina: com a complement de l’educació física curricular de P4 fins a 4t 

 Servei de tallers i activitats en espai de migdia  

 Assegurança 

 

Per tal de conciliar els horaris laborals amb els escolars, l’AMPA proposa anualment 
els següents serveis de caire totalment voluntari: 

 Servei d’acollida de 7.30 a 9 h i de 16.30 a 18 h  

 Servei de mitja pensió amb cuina pròpia  

 Casal d’estiu 

 

COMUNICACIÓ A L’ESCOLA             

 

Ja fa uns anys que el Consell escolar va aprovar impulsar el correu electrònic com a 
eina de comunicació entre l’escola i les famílies. 

 
Us fem resum del grups de correu que teniu a disposició per comunicar-vos 

correctament i algunes normes d’ús. 
 
 
GRUPS CLASSE 
 

CLASSE Grup Famílies 
Grup 

Delegats 
Tutor 

Mestre 

P3 families2014@ delegatsp3@ Gisela Cabré: giselam@ 

P4 families2013@ delegatsp4@ Núria Fernández: nuriam@ 

P5 families2012@ delegatsp5@ Josefina Delgado: josefinam@ 

Primer families2011@ delegats1@ Maite Soler: maitem@ 

Segon families2010@ delegats2@ Pepa Tomàs: pepam@ 

Tercer families2009@ delegats3@ David Carchano: davidm@ 
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Quart families2008@ delegats4@ Marta Gómez: martam@ 

Cinquè families2007@ delegats5@ Estela Berrocal: estelam@ 

Sisè families2006@ delegats6@ 
Miquel Jurado: miquelm@ 

 
SUPORT 

ESPECIALITATS 
n/a n/a 

Txema Garcia: txemam@ 
 

 
Nota: Per simplificar la taula, sapigueu que tots els grups de correu tenen el domini 
@angelsgarriga.net; per tant al darrere de l’@sempre haurem de posar angelsgarriga.net. 
 
Exemple: families2010@   families2010@angelsgarriga.net 
 
 
ALTRES ADRECES 
 
 Hem organitzat els correus dels mestres per tutoria, però us podeu adreçar a ells, si ho 

creieu convenient, en cas de ser mestres del vostre fill com a especialista o suport. 

 Directora: Mia Agramunt miam@ 

 Cooperativa Escolar Guinardó, SCCLCooperativa@ 

 
COMISSIONS 
 

Comissió 
Grup correu 

comissió 

Junta juntaafa@ 

Activitats activitats@ 

Biblioteca biblioteca@ 

Comunicació comunicacio@ 

Colla gegantera collagegantera@ 

Festes festes@ 

Teatre teatre@ 

Hort hort@ 

Camí escolar camiescolar@ 

Activistes activistes@ 

 
 

Al web de l’escola: www.angelsgarriga.net trobareu més informació sobre l’activitat de 
les comissions.  

Si necessiteu canviar alguna dada personal, telèfons, adreça o correus electrònic (per 
modificar els grups de correu de classe) envieu un correu a juntaafa@. 
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Informació i consells a l’hora d’enviar un correu a un grup 
 
 Quan una persona individual, un delegat o una comissió vulgui comunicar alguna 

informació a tots els pares i mares de l’escola, ha d’enviar prèviament un correu a 
juntafa@, que coordina els correus electrònics, i intentar enviar un únic correu amb 
diverses informacions. 

 Envieu els correus electrònics indicant el grup de correu @angelsgarriga.net en el 
destinatari CCO (còpia oculta), per intentar evitar al màxim la detecció del domini de 
l’escola com a correu SPAM, la qual cosa fa que hi hagi persones que no puguin rebre 
els correus electrònics. 

 Redacteu l’assumpte del correu de manera precisa i concreta pensant que només 
llegint-lo els receptors puguin valorar si és urgent obrir el correu o ho poden deixar per 
més tard. 

 Queden excloses comunicacions polítiques i comercials alienes a l’escola.  
 Per no saturar el correu electrònic, si us plau, valoreu si cal respondre a tots o només 

a l’emissor. 
 Si envieu un correu electrònic urgent als mestres o a la Cooperativa, aviseu-los 

abans, ja que potser no miren el correu cada dia. 
 Hem organitzat els correus dels mestres per tutoria, però us podeu adreçar a ells, si 

ho creieu convenient, en cas de ser mestres del vostre fill com a especialista.  
 El correu de la Cooperativa és per comunicar temes alimentaris o burocràtics. Per a 

preguntes als monitors, us heu de dirigir al tutor del vostre fill. 
 

Utilització de cada grup 
 
 Juntafa: qualsevol dubte, comentari, o qüestió que tingueu en relació amb l’escola, el 

funcionament de l’AFA, de la Cooperativa, etc. També si us voleu donar d’alta o de 
baixa d’alguna comissió o si voleu participar i no sabeu on adreçar-vos. 

 Grup famílies: comunicació interna de les classes (només famílies). 
 Delegats: comunicació amb els delegats de cada classe. 
 Tutor i mestre: comunicació amb els mestres de l’escola. 
 Comissions: comunicació interna de les comissions. 
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INFORME ECONÒMIC DEL CURS 2017-18 
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CÀLCUL DE QUOTES PER AL CURS 2018-2019         

 

 

                                                   QUOTES AMPA .......................................................    En estudi 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AMPA és una entitat que pot ajudar a donar molta empenta a l’escola, pel que fa a 
espais de col·laboració, serveis i propostes. A més, contribueix a crear un clima d’escola  

familiar i dinàmic, obert i il·lusionant. 

Els pares i mares també ens impliquem amb l’escola! 

A  Activitats espai migdia 
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Benvolgudes famílies, 

En començar el curs 2018-2019 la Cooperativa Escolar Guinardó SCCL vol fer-vos una 
petita presentació i explicar què és el que fem a l’escola. 

La responsable que hi haurà a l’escola per a les diverses activitats és la Pepa Blanes 
(telèfon: 630 940 317). 

Els serveis que la Cooperativa Escolar Guinardó, SCCL ofereix a l’escola són: 

 Servei d’acollida de matí i de tarda 

 Servei de migdia: activitats, menjador, menús, patis 

 Acompanyament a la piscina 

 Activitats extraescolars 

 Tardes de juny 

 Casal d’estiu 

 

ACOLLIMENT DE MATÍ I TARDA             

 
ACOLLIMENT DE MATÍ 

Oferim el servei d’acolliment per als més matiners de 7.30 a 9 h del matí. La porta es 
tancarà a les 8.45 h per anar cap a les classes. Aquest servei permet disposar d’un horari més 
ampli per a l’organització familiar. Així els nens, acompanyats de monitors, poden esmorzar i 
estar una estona a l’escola abans que comenci l’horari lectiu. 

Per a aquesta estona disposem de recursos per poder estar jugant, mirant contes o fent 
feina. 

Per tal d’evitar incidents, recordeu que al matí cal que acompanyeu els vostres fills a la 
porta del menjador, on la Pepa i la Isa prendran nota de la seva arribada a l’escola. 
 

ACOLLIMENT DE TARDA 

Oferim el servei d’acolliment de tardes de 16.30 a 18 h. Aquest servei el dividim en dues 
franges horàries: 

 De 16.30 a 17 h. Durant aquesta estona, si porten berenar, berenem i fem jocs al pati i 
a les classes (de dilluns a divendres). 

 De 16.30 a 18 h. La primera estona, si porten berenar, berenem i fem jocs al pati i a 
les classes, i després farem estona d’estudi i biblioteca (de dilluns a dijous). 

 

ACTIVITATS  ESPAI      MIGDIA             

Aquestes activitats són els tallers que fan els nens a les hores de migdia, ja sigui a la 
classe, a la terrassa o al pati. Cada una d’aquestes activitats és adequada a l’edat que tenen 
els nens de cada classe, però els objectius són comuns a totes les edats i són els que us 
expliquem a continuació: 
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OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS 

 Valorar les relacions dels nens en el lleure com un indicador de qualitat educativa i 
desenvolupament general. 

 Fomentar la participació dels nens en el centre i la col·laboració entre ells. 

 Incentivar el diàleg i el respecte entre els companys. 

 Desenvolupar la creativitat i la imaginació. 

 Completar la seva educació integral. 

OBJECTIUS EDUCATIUS ESPECÍFICS 

Educació infantil 

Els nens de P3 després de dinar fan migdiada. Procurem crear un ambient tranquil i 
relaxat per tal que tots els nens puguin gaudir d’un bon descans.  

P4 i P5. En aquesta etapa creiem que és molt important aprendre i reforçar els hàbits 
tan necessaris en el dia a dia com són: rentar-se les mans, posar-se el pitet, guardar l’agenda, 
rentar-se les dents, etc. És en aquest espai d’aprenentatge d’educació de la vida quotidiana on 
poden adquirir coneixements, hàbits i habilitats i desenvolupar actituds i valors.  

També després de dinar fem petites activitats de:  

CONTES 

Explicació dels contes per part del monitor 

 Participació activa dels nens en el conte 
 Treball oral 
 Dibuix 

JOC DIRIGIT 

 Jocs d’observació 
 Jocs motrius 
 Jocs de llenguatge 

 

 
 
PEL·LÍCULES 

 Compartir una estona de pel·lícula en anglès, català o castellà. 
 

Primària: cicle inicial  

Els nens de cicle inicial s’estan de 12.30 a 13 h a la classe, terrat o pati. Aquesta estona 
fem activitats o jocs i en finalitzar-les ens preparem per dinar. 

Les activitats que duem a terme són: 
TALLER DE NOTÍCIES 
Fem un recull de notícies que per als nens  
són importats (coses de la vida quotidiana 
que volem explicar als companys). 
 
TALLER DE COSES DEL MÓN 
Expliquem coses d’històries i fets que hi ha 
arreu del món (exposem un tema i en 
parlem tots plegats). 
 

TALLER D’ESCOLTAR MÚSICA 
 
Intentem escoltar la música i saber quins 
són els instruments que hi sentim. 

TALLER DE JOCS 

Fem jocs organitzats al terrat i jocs a la 
classe. 
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Primària: cicle mitjà i superior  

Els nens de cicle inicial s’estan de 12.30 a 13.15 h a la classe, terrat o pati. Aquesta 
estona fem activitats o joc lliure i en finalitzar 3r ens preparem per dinar, i 4t, 5è i 6è seguim una 
estoneta més fins a les 13.45 h. 

 

Les activitats que duem a terme són: 
TALLER DE CONTES I TITELLES (3r – dilluns) 

 Treballar l’expressió oral: entonació, claredat, dicció. 
 Donar la possibilitat de conèixer contes de diferents llocs i cultures. 
 Procurar la participació activa dels nens envers el conte: escenificació, moviment, 

imaginació, etc. 
 Iniciar els nens en el món dels titelles. 
 Educar en l’hàbit de saber escoltar. 
 Preparar una obra de titelles per a les famílies el dia de la reunió final de classe. 

 

SORTIDES CULTURALS (Només per a la classe de 6è, dos dilluns mensuals) 

 Conèixer diferents parcs de Barcelona: història, característiques, monuments, etc. 
 Conèixer la ruta que hem de seguir per arribar-hi. 

 
TALLER DE FLAUTA (4t-dimecres, de 12.30 a 13.15 i 5è de13.45 a 14.30; 6è-dijous, 12.45 a 
13.30  

 Conèixer l’instrument. 
 Tenir la possibilitat de posar en pràctica el llenguatge musical. 
 Aprendre a gaudir de la música tot practicant-la. 
 Preparar concerts per a l’escola i per a les famílies. 
 
TALLER DE JOCS ORGANITZATS (5è dies concrets) 
 Conèixer els diferents jocs de grup de sempre, tant a l’aire lliure com a classe. 
 Fomentar la participació i l’interès per diferents jocs.  
 Jugar amb jocs de taula. 
 Aprendre a respectar les normes de joc. 

 

 

MENJADOR             

 

El servei de menjador de l’escola pretén col·laborar amb els pares en l’educació 
alimentària dels nens, intentant promoure hàbits higiènics, alimentaris i de comportament 
adequats així com promoure també els aspectes socials i de convivència dels àpats sense 
oblidar les característiques personals de cadascú.  

Els nens dinaran aproximadament entre un mínim de 20 minuts i un màxim d’una hora. 

Tots els nens de l’escola han de portar pitet o tovalló dins d’una bossa (les dues 
coses hauran d’anar marcades clarament). Els nens de parvulari, si porten tovalló, l’hauran de 
dur amb una goma. Cada dia el duran a casa per rentar i l’endemà el portaran net. 
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HORARI DE MENJADOR 

P3, P4 i P5 dinen a les 12.30 h 

La resta de cursos dina a les 13 h (primer torn) 13.30 h (mig torn) 

i a les 13.45 h (segon torn) 

Els alumnes grans de l’escola fan els següents serveis: 

 4t. Ajuda la classe de P3 a recollir llits i posar sabates als nens. 

 5è i 6è. En grups de dos o tres, quan tothom acaba de dinar, escombren el menjador. 

 

MENÚS 

L’escola continua seguint els criteris de la dieta mediterrània recomanada per la Direcció 
General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, que és qui ens revisa els menús que 
elaborem. Durant el curs fem els menús mensuals diferents en funció de l'època de l'any, que 
pengem al web. A final de curs, fem una revisió de tots els menús juntament amb l’AMPA i 
preparem els del curs vinent. 

 
Per a qualsevol problema que tingueu amb dietes, règims o intoleràncies podeu trucar a la 
Pepa. Els règims puntuals s’hauran de fer constar a primera hora del matí per escrit a la llibreta 
de correspondència o a l’agenda dels nens. Quan un nen per malaltia superior a tres dies no  
pugui assistir al menjador, si ho comuniqueu via correu electrònic a 
cooperativa.es.guinardo@gmail.com, a partir del tercer dia, es descomptarà una part 
proporcional de l’aliment (3 €).  

 Per tal de poder valorar el funcionament de les activitats complementàries i el servei 
de menjador rebreu dos informes anuals en el cas de parvulari i un informe trimestral 
en el cas de primària. 

PATIS I TERRASSA (àrea de joc lliure i descans) 

Relaxar-se és un requisit imprescindible per al rendiment intel·lectual, emocional i per al 
desenvolupament de la personalitat. Al pati fomentem la bona convivència entre els companys, 
intentem solucionar els petits conflictes que puguin sorgir amb l’afavoriment del respecte mutu i 
fomentem que l’estona de lleure sigui divertida per a tothom. 

Viurem el joc com una activitat gratificant. Farem petits tallers organitzats de pati i 
terrassa: jocs populars i de taula, lectura, dibuix i molts d’altres. Així podrem conèixer i 
desenvolupar els propis recursos personals. 

Per fomentar jocs alternatius es duran a terme torns de pilota per grups. APNMNT ALA 

PISCINA 

L’activitat es continua fent a la piscina del Club Natació Catalunya,  la fan els nens de 
P4 a 4t i aquest curs comencem el 25 de setembre. Els horaris d’aquests cursos són: 

 P4 i P5. Dimecres, de 10.20 a 11.10 h. Surten de l’escola a les 9.50 h i arriben a les 
12 h. 

 1r, 2n, 3r i 4t. Dimarts, de 12.20 a 13.10 h. Surten de l’escola a les 11.45 h i arriben a 
les 13.45 h. 
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La piscina celebra un dia de portes obertes per a les famílies. Ja us informarem de les 
dates per a aquest curs tan aviat com ens ho comuniquin. 

Tots els nens duen un distintiu que els marca el nivell que tenen i gradualment es fan 
proves per passar de nivell i obtenir un distintiu d’un altre color (a l’escola hi haurà els objectius 
de cada nivell). 

La piscina efectua els cobraments per trimestres. Les baixes seran acceptades en cas 
de portar un certificat mèdic o per canvi de residència que impliqui un canvi d’escola. Així doncs 
no es retornaran els diners si una baixa es fa a meitat de trimestre. 

Recordeu que l’equip de piscina consta de: 

 Casquet de bany 

 Banyador 

 Xancletes 

 Tovallola o barnús (si és possible, en el cas de parvulari, és millor barnús) 

 Gorra o caputxa per quan sortim 

 Impermeable si plou 

Tot l’equip haurà d’anar marcat amb el nom i cognom de l’alumne. 
Si falta qualsevol element d’aquest material els nens no podran fer l’activitat. 
Tots els nens de 1r a 4t que no van a piscina en horari de migdia estaran a l’escola amb un 
monitor.  
Si un dia puntual un nen no pot anar a la piscina, ho haureu de comunicar a l’agenda. En cas 
contrari, tot i que no tingui l’equip de piscina a la motxilla, hi anirà i es banyarà amb calces o 
calçotets. 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS             

ACTIVITATS EXTRA 
ESCOLARSACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Les activitats extraescolars comencen l’1 d’octubre.  
 
 
ACTIVITATS ESPORTIVES 
 

 FUTBOL SALA per a nens de 3r a 6è (dimecres, de 16.30 a 18 h). Preu: 29 € mensuals + 

29 € anuals per competició. Activitat homologada. 

Objectius 
 
Potenciar el joc en equip. Conèixer les normes de l’esport en concret i intentar respectar-les. 
Ensenyar les tècniques de l’esport que juguem. Corregir les postures que ens poden dur a patir 
lesions (posar bé els dits al botar, tocar la pilota amb el cap adequadament, etc.). Fomentar 
l’interès dels nens envers l’esport en el temps de lleure.  
 

 UN MÓN D’ESPORTS per a nens de P4 a 6è (dijous, de 16.30 a 18 h). Preu: 29 € 

mensuals. Activitat homologada.  

Objectius 

Iniciar als diferents esports. Aprendre l’esport que ens agrada: bàsquet, voleibol, handbol, rugbi 
tag, pitxi/beisbol, hoquei, futbol, jocs tradicionals... Afavorir que s’ho passin bé fent esport. 
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ACTIVITATS CREATIVES 
 

 Circ per a nens de P4 a 6è (dimarts, de 16.30 a 17.45 h). Preu: 29 € mensuals. Activitat 

homologada. 

Objectius 

A través del món del circ es busca un millor coneixement i control del moviment del propi cos. 
Per una altra banda, amb el fet de construir manualment els propis instruments de treball 
circense, també treballem tècniques manuals. 

 

 Teatre per a nens de P4 a 6è (dilluns, de 16.30 a 18 h). Preu: 26 € mensuals. Estem 

pendents del número de nens. És provable que no es dugui a terme. 

Objectius 

Establir un primer contacte entre els nens i el teatre. Treballar algunes tècniques teatrals com la 
projecció de la veu, la posada en escena i la caracterització de determinats personatges. Fer 
una petita mostra a final de curs de tota la feina feta al llarg de l’any. Gaudir del teatre i al 
mateix temps que tot jugant adquireixin eines per desenvolupar-se com a persones. 
 
 
ACTIVITATS CULTURALS 
 

 Escacs per a nens de P4 a 6è (dijous, de 16.30 a 17.45 h). Preu: 17 € mensuals (aprox.). 

Activitat homologada. 

Objectius 
 
Despertar la lògica i la imaginació: reflexionar, analitzar, preveure i decidir.  Treballar la presa 
de decisions, la previsió de les conseqüències abans de fer els actes i la codificació i 
l’abstracció (anotació de jugades, lectura de partides i textos). L’aprenentatge de normes és 
una part important de la sociabilitat de l’alumne a la vida. Afavorir la capacitat de concentració i 
la memòria. Reforçar les actituds de silenci, tranquil·litat, quietud i esforç personal. Aprendre un 
llenguatge nou a través de llenguatge codificat que representa moviments i posicions concretes 
del joc. Reforçar les actituds personals de respecte davant el company i el material necessari 
per al joc (taulell, peces, mobiliari, rellotges, etc.). 
 
En resum, es pretén aconseguir motivar els alumnes, il·lusionar-los per jugar habitualment, i fer 
que gaudeixin del joc. 
 
 
ACTIVITATS EN ANGLÈS 

 Play in English per a nens de P4 a 2n (dimecres, de 16.30 a 17.45 h). Preu: 29 € 

mensuals (aprox.). 

Objectius 

A través de cançons, jocs i moviment, els nens es familiaritzen amb l’anglès d’una manera 
divertida i perden la por a utilitzar una llengua que no és la materna. Establir un primer contacte 
amb la llengua a través de paraules i frases senzilles. Valorar la llengua estrangera com un 
mitjà de comunicació i enteniment entre les persones de procedència, cultures i llengües 
diverses. Començar a comunicar-se oralment identificant i anomenant objectes de l’entorn 
quotidià. Escoltar i entendre missatges. Expressar-se i interactuar oralment en situacions 
senzilles i habituals que tinguin un contingut i desenvolupament conegut, utilitzant 
procediments i recursos lingüístics verbals i no verbals. 
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SORTIDES DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

La sortida de les activitats extraescolars esportives es farà pel pati i la resta d’activitats, 
per la porta principal.  

 

TARDES DE JUNY             

Durant la jornada intensiva a l’escola, per a les tardes de 15 a 16.30 h, preparem tallers. 
Aquests tallers són un complement adequat per completar l’educació que l’infant rep a l’horari 
lectiu amb d’altres coneixements enriquidors en la seva formació i que incentiven el 
desenvolupament de les seves habilitats. 

 

CASAL D’ESTIU             

El Casal d’estiu neix de la idea de portar el temps de lleure dels nens a una finalitat lúdica 
educativa. 

Durant els mesos de juny i juliol oferim i organitzem el Casal d’estiu per a tots els nens de 
l’escola. El casal és planificat juntament amb l’AMPA i aprovat pel Consell Escolar. 

 

 

MIGDIA 
             

  
ORGANITZACIÓ MIGDIA. CURS 2018-2019 

 
 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 
 

DIVENDRES 

 
P3 

Monitor/a Monitor/a Monitor/a Monitor/a 
 

Monitor/a 

Isa i Andrea Isa i Andrea Isa i Andrea Isa i Andrea 

 

Isa i Andrea 

       

P4 
Noe Noe Noe Noe 

 
 
      Noe 

      

P5 
    

 

 

Marita 
 

Marita 
 

Marita 
 

Marita 
 

 Marita 
 

Primer 1r torn dinar 
PISCINA 

2n torn dinar 1r torn dinar 1r torn dinar 

 

1r torn dinar 

Júlia Júlia-Pepa Júlia Júlia  Júlia 

Segon 
 

1r torn dinar 
PISCINA 

2n torn dinar 1r torn dinar 1r torn dinar 

 

1r torn dinar 

Jessi Jessi-Pepa Jessi Jessi  Jessi 
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Tercer 
 

1r torn dinar 
PISCINA 

2n torn dinar 
 

1r torn dinar 1r torn dinar  

 Titelles 
1r torn dinar 

Montse Montse-Pepa Pepa-Montse Montse  Montse 

Quart 

 PISCINA Flauta  

 

 

2n torn dinar 2n torn dinar 2n torn dinar 2n torn dinar 

 

2n torn dinar 

Marina Marina-Pepa Marina- Magda Marina  Marina 

Cinquè 

  Flauta   

 

Jocs  

2n torn dinar 1r torn dinar 1r  torn dinar 2n torn dinar  

 

2n torn dinar 

Pau Pau Pau-Magda Pau 
 

Pau 

 
Sisè 

 

Sortides parcs   Flauta 

 

 

2n torn dinar 1rtorn dinar 2n torn dinar 2n torn dinar 

 

2n torn dinar  

Elisa Elisa Elisa Elisa-Magda 

 

Elisa 

       

       

 

 
 


