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Benvolgudes famílies, 
 
 
Benvinguts al curs 2018-2019! 
 
Us presentem aquest dossier on trobareu un resum de les normes i de les principals 
informacions que caldrà que tingueu presents durant tot el curs. 
Els apartats del dossier són: 
 

1- Organització del centre  
2- Relació família-escola 
3- Calendari general del curs 
4- Celebracions a l’escola 
5- Normes de funcionament i convivència 
6- Aspectes d’organització general 
7- Serveis 
8- Calendari 2018-2019 

 
 
Us preguem que guardeu aquest dossier i que el tingueu en compte a l'hora 
d'adreçar-vos a l'escola 
 
Atentament, 
 
 
 
 
    EL CLAUSTRE DE PROFESSORS 
 
 
 
 

Setembre de 2018 
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1- ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
 
1.1.-  Consell Escolar 
 

És l'òrgan de govern representatiu dels diferents sectors (pares i mares, professors, 
PAS i ajuntament) que componen la comunitat educativa, i també és el màxim òrgan 
de gestió d'un centre educatiu. Per això és tan important que els pares i les mares 
valorin la transcendència de pertànyer i participar activament en el Consell Escolar. 
 

Representants actuals del Consell: 
 
Presidenta:      Imma Piqué Codina 
Secretària:       Cristina Garcia Garcia 
Cap d'estudis: Joan Centelles Llonga
Professors:    Marta Montes Herreros 

   Judith Flos Travieso 
   Rosana Azol Gutiérrez 
   Ester González Melero 
   Gema Jordan Sancho 

  

PAS/PAE:        Gloria Benito Iglesias 
Pares i mares: Raquel Laviña Morcillo 

   Sònia Perelló Castellvi 
     Pedro Gómez Jordán  
     Mª Victoria Felguera López 

   Sílvia Prieto Segura com a representant de l’AMPA  
Ajuntament:     Mireia Aldana Llorens  
 
 
1.2.-  Claustre de professors 
 

El Claustre és l'òrgan tècnico-professional i de participació dels professors en el govern 
del centre. Està integrat per la totalitat del professorat i educadores amb destinació al 
centre. L'equip docent per aquest curs és el següent: 
 

EDUCACIÓ  
INFANTIL 

Àngels Córdoba Romero Tutora de P3 

Ester González Melero Tutora de P4 

Marta Montes Herreros Tutora de P5 

Mireia Sala Gómez) Suport Infantil 

Rosana Azol Gutiérrez Tutora USEE  

Gloria Benito Iglesias) Educadora USEE  

 
 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

Núria Ruiz Tomàs Tutora de 1r 

Ana Pérez Juárez Tutora de 2n 

Gema Jordan Sancho Tutora de 3r 

Judith Flos Travieso Tutora de 4t 

Alexis Sancho Tiñones Tutor de 5è 

Lucía Escalante Ortiz Tutora de 6èA 

Montserrat Prieto Cervera Tutora de 6èB 
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MESTRES 
ESPECIALISTES 
I PERSONAL DE 

SUPORT 

Mª Pilar Aldea Malo Educació Especial 

Jessica Orejuela Garcia Anglès P5 CI  iCS 

Alexis Sancho Tiñones Ed. Física 5è i CI 

Lucía Escalante Ortiz Ed. Física CM i 6è 

Noelia Molero Barea Castellà i psicomotricitat 

Imma Piqué Codina Música de primària 

Cristina García García Anglès CM 

Joan Centelles Llonga Informàtica 4t i CS  

Ana Mª García Hita Religió 

Clara Bordoy Puertas Aula d’acollida 

EQUIP DIRECTIU 
Directora: Imma Piqué Codina 
Cap d'estudis: Joan Centelles Llonga  
Secretària: Cristina García García 
 
EQUIP COORDINADOR 
Cap d'estudis: Joan Centelles Llonga 
Coordinadora Educació Infantil: Ester González Melero 
Coordinadora Cicle Inicial i Cicle Mitjà: Ana Pérez Juárez  
Coordinadora Cicle Superior: Montserrat Prieto Cervera 
 
1.3.- Associació de mares i pares 
Funcions: 
- Promoure i afavorir la col·laboració de les famílies 
- Representar i defensar els interessos de les famílies en matèria educativa 
- Ajudar el centre en el seu funcionament. 
- Planificar i realitzar les activitats extraescolars. 
- Gestionar el servei d’acollida matinal. 
- Gestionar el projecte de reutilització de llibres de text. 
- Gestionar el servei de menjador. 
 
Horari del despatx de L'AMPA: Tardes a partir de les 16.30 h. Podeu consultar al blog els 
dies de la setmana en què estarà obert. Telèfon: 936855273 
Podeu passar per l'AMPA per inscriure els vostres fills i filles a les activitats extraescolars 
d'enguany. 
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2.- RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 
 

Les formes de vida actuals fan que els infants, de ben petits, visquin bona part de les 
seves experiències fora de l'ambient familiar. 
Això no vol dir que la família perdi part de la seva responsabilitat d'educadors, sinó 
que la delega en uns professionals: els mestres. Ara bé, la responsabilitat real 
correspon sempre a la família. 
Els mestres són, després de la família, les persones que tenen una relació més 
estreta amb l'infant. La tasca educativa és, per tant, una tasca compartida. Per 
aquest motiu, l'escola estableix una sèrie de reunions en els diferents cursos i  
assegura entrevistes personals mestres-família per parlar de temes relacionats amb 
els seus fills i filles. 
Les entrevistes sempre es concertaran amb antel·lació. L'horari de visites dels 
mestres serà preferentment els dijous de 12.30 h a 13.30 h.  
Per demanar una entrevista amb el tutor o tutora del vostre fill/a, ho podeu fer 
mitjançant l'agenda.  
Si us és impossible aquell dia o hora, demaneu l'entrevista i procurarem concertar-la 
en un moment adequat per a tothom. 
Les reunions de curs es realitzen durant el 1r trimestre i us seran comunicades amb  
antelació. 
L’agenda és l’eina per posar-se en contacte l’escola i la família. Les notes de la 
secció de comunicacions han d’estar signades per l’autor/a de la nota. El destinatari 
també haurà de signar la nota perquè quedi constància de que li ha arribat i de que 
l’ha llegida. 
Per poder parlar amb la directora del centre, s'haurà de concertar l'entrevista 
prèviament per telèfon. El telèfon de l'escola és: 936664152. 
 

3.- CALENDARI GENERAL DEL CURS 
 

Les classes s’han iniciat el 12 de setembre i finalitzaran el 21 de juny de 2018. 
L’horari lectiu de tots els alumnes és de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h. 
Jornada intensiva: El dia 21 de desembre, últim dia del 1r trimestre, i el període 
del 11 al 21 de juny, l’horari serà de 9 a 13 h per a tot l’alumnat. 
 
No hi haurà activitat lectiva els següents períodes: 
- Nadal: Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos. 
- Setmana Santa: Del 15 de  al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos. 
 
 

 
Dies festius oficials 

 
Dies festius de lliure disposició 

 

11 d’octubre Festa local 
12 d’octubre Dia de la Hispanitat 
1 de novembre Tots Sants 
6 de desembre La Constitució  
1 de maig    Dia del treballador   
10 de juny  2n Dilluns de Pasqua 
 

 
7 de desembre 
2 de novembre 
4 de març 
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4.- CELEBRACIONS A L'ESCOLA 

 
Castanyada: dimecres  31 d'octubre de 2018 a la tarda 
Nadal: divendres 21 de desembre de 2018 al matí  
Carnaval: divendres 1 de març de 2019 a la tarda 
Sant Jordi: dilluns 23 d’abril de 2019 a la tarda 
Cloenda XXIXenes Jornades Culturals: divendres 17 de maig de 2019 a la tarda 
Festa de fi de curs: divendres  21 de juny de 2019 al matí 
 
 

5.- NORMES DE FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA 
 

- Els alumnes han de respectar tant els professors i educadors com el personal no 
docent (conserge, cuineres, monitors de menjador, personal de neteja, ...) i els 
companys, i s’han d’adreçar a ells amb naturalitat i cortesia, col·laborant 
activament per tal d'afavorir una millor convivència en el centre. 

- S'han d'evitar actes d'indisciplina, injúria o ofensa a qualsevol dels membres de la 
comunitat educativa. 

- En cas de conflicte entre alumnes, en funció de de la gravetat i de com s’ha resolt 
la situació, el/la tutor/a ho comunicarà a la família. Si en alguna ocasió la situació 
no s’ha comunicat a la família però aquesta vol algun tipus d’aclariment, 
mitjançant l’agenda demanarà al tutor/a de posar-se en contacte amb ells a la 
major brevetat possible. 

- L'estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes per tal d'assolir una bona 
preparació humana i acadèmica i això comporta entre altres les obligacions 
següents: 

+ Assistir a les classes tots els dies lectius, participar en les activitats 
acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts. 
+ Realitzar les tasques encomanades pels professors en l'exercici de les 
seves funcions docents. S'han d'organitzar els treballs de manera que es 
respectin els terminis de presentació assenyalats i procurant que la seva 
realització sigui correcta, neta i ordenada. 
+ Respectar l'estudi dels companys sense interrompre'ls, ni molestar-los quan 
treballen. 

- Quan una família sàpiga que el seu fill/a no podrà assistir a classe un dia 
determinat, ho comunicarà al professor amb antelació.  

- En cas d’absència o retard, les famílies faran constar el motiu a l’agenda. 
- Si un/a alumne/a de cicle superior ha de sortir sol/a del centre en un horari 

inusual, necessitarà l'autorització per escrit dels pares. 
- Els alumnes han de respectar, utilitzar correctament i compartir les instal·lacions, 

mobiliari i material del centre. Conservar-ho tot en bon estat comporta: 
+ Evitar utilitzar qualsevol dels mitjans esmentats per una finalitat 
diferent de la que els hi és pròpia. 
+ Mantenir netes les diferents dependències escolars (no llençar 
papers, no embrutar parets, etc.) 
+ Evitar les carreres i jocs dintre de l'edifici escolar que, a més a més 
de molestar els altres, poden provocar desperfectes i accidents. 

- Si un alumne dins el recinte escolar troba algun objecte l'haurà de lliurar a 
consergeria per tal de poder-lo retornar al seu propietari. 
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- Els alumnes no poden portar mòbil a l’escola. 

 De manera excepcional, una família podrà demanar autorització a la 
direcció de l’escola perquè el seu fill/a porti el mòbil.  

 En cas que la direcció ho autoritzi, l’alumne/a podrà portar el mòbil, 
però no el podrà utilitzar dins el recinte escolar ni en les sortides i 
excursions. L’ús del mòbil inclou trucades, fotografies, jocs, escoltar 
música, etc. 

 En el cas que es detecti el seu ús, es confiscarà el mòbil a direcció, 
només serà lliurat al pare, mare o tutor/a de l’alumne/a i es retirarà el 
permís. 

 L’escola no es fa responsable dels mòbils o altres objectes electrònics 
o de valor que puguin portar els alumnes. 

- No es pot estar al pati de l'escola fora de l’horari lectiu, excepte en els següents 
casos: 

+ Al matí: els alumnes que fan ús del servei d’acollida. 
+ Al migdia: tots els alumnes que fan ús del menjador. 
+ A les tardes: els alumnes que fan una activitat extraescolar, mentre 
duri l'activitat. 

- Per motius de seguretat, els alumnes no poden portar collarets o penjolls a 
l’escola. 

 
6.-  ASPECTES D'ORGANITZACIÓ GENERAL 

 
6.1.- Salut Escolar 
 

Què fem en cas d'accident escolar? 
El/la professor/a que es farà càrrec de l'alumne/a accidentat/a serà el que estigui 
amb ell/a en el moment de l'accident. S'informarà a la directora i al tutor o tutora, el 
qual/ la qual atendrà la situació en els casos que l'alumne no estigui a càrrec directe 
d'un altre professor (patis, sortides, entrades, etc.). 
L'actuació a dur a terme serà: 

 Casos greus: el nen/la nena es traslladarà amb ambulància. Un cop atès 
l'alumne en primera instància, s'avisarà a la família. 

 Casos lleus: S’avisarà a la família per a que se’n faci càrrec. Si no es 
localitza la família, el professor traslladarà l'alumne amb un taxi fins el 
centre d'assistència. 

(Les possibles despeses motivades pels trasllats en aquests casos, aniran a 
càrrec de la família.) 

 

Medicacions: Per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o 
tutor/a 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, el pare, mare o 
tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre 
educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui 
imprescindible la seva administració en horari lectiu. 
El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què 
poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial. 
Quan un/a alumne/a té una malaltia infecto-contagiosa cal que la seva família ho 
comuniqui al centre, i no podrà assistir a l'escola fins que hagi passat el període de 
contagi. 
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6·2.- Activitats complementàries 
Els pares/mares o tutors han d'autoritzar per escrit l'assistència dels seus fills i filles 
a les sortides i excursions. Els alumnes que no portin l'autorització degudament 
signada no podran fer la sortida. 
Tampoc podran realitzar una sortida aquells alumnes que no estiguin al corrent de 
pagament de la quota de material i sortides. 
 
6·3.- Entrades  
Les portes d'entrada i sortida de l'escola seran únicament les dues portes del 
passeig del Canal.  
La porta de l’aparcament de la carretera de la Sanson és d’us exclusiu per a 
vehicles, servei d’acollida i personal autoritzat. 
Les portes del recinte escolar es tancaran 10 minuts després del començament de 
l'horari lectiu. 
 
ALUMNAT DE PRIMÀRIA 
Els i les alumnes de primària entraran per la porta de davant de direcció. 
La porta s’obrirà a les 9 h i a les 15 h i els alumnes aniran entrant tranquil·lament i 
pujaran directament a la seva aula, sense fer fila, on els estaran esperant els 
professors. En cas que tinguin educació física, faran fila al pati a les finestres de 
direcció. 
Els acompanyants s’acomiadaran dels nens i de les nenes en el Passeig del Canal i 
no entraran al pati. Si han de donar alguna indicació al tutor/a del seu fill/a ho faran 
per escrit a l’agenda. 
Si han d’apuntar el seu fill/a al menjador, entraran un cop ho hagin fet els alumnes. 
 
ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL 

A principi de curs els alumnes de P3 faran files a la rampa del porxo.  
Els i les alumnes de P4 i P5 faran files al porxo.  
Els seus familiars o acompanyants els podran acompanyar fins a la fila.  
La porta del final del pati s’obrirà a les 8.55 h i a les 14.55 h. Si voleu entrar sense 
aglomeracions, us aconsellem que utilitzeu aquesta porta. 
 
Les famílies que portin alumnes d’educació infantil i que vulguin utilitzar la porta de 
davant de direcció, han de deixar entrar primer els alumnes de primària. 
 
Les famílies que acompanyin alumnes d’educació infantil i de cicle inicial poden 
entrar per la porta del final del pati però aquests alumnes de 1r i 2n s’hauran de 
quedar amb la seva família fins que s’obri la porta de primària. 
 
6.4.- Sortides 

ALUMNAT DE PRIMÀRIA 
Els i les alumnes de primària sortiran sols per la porta de davant de direcció. ( Cicle 
Inicial  baixarà acompanyat per les/els mestres). Les famílies els heu d’esperar en el 
Passeig del Canal.  
 
 
ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL 
Els i les alumnes de P4 i P5 sortiran amb les seves professores fins al porxo on es 
col·locaran en els seus espais habituals i on seran lliurats als seus familiars. 
Els alumnes de P3 es recolliran a la classe. 
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Quan es produeixi un retard en la recollida de l’alumnat a la sortida del centre, 
es procurarà contactar amb la família o tutors legals de l’alumne. Un cop esgotats els 
intents de comunicació amb la família o tutors legals, i transcorregut un marge de 
temps prudencial, la persona que fins en aquell moment hagi romàs a càrrec de 
l’alumne, comunicarà telefònicament la situació a la policia local i acordarà amb ells 
la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 
 
6.5.- VISITANTS 
Les persones que vinguin a l’escola en horari diferent al de les entrades i sortides de 
l’escola només han d’utilitzar la porta de davant de direcció del Passeig del Canal. 
 
6.7.- Esbarjo 
Al matí, l'hora d'esbarjo de tot l’alumnat del centre és d’ 11 a 11.30 h. 
A la tarda, els alumnes de P3 i P4 sortiran al pati de 15.45 a 16.15 h. 
Un  grup de mestres seran els responsables de vigilar les estones d'esbarjo. 
 
6.8.- Escola Verda 

Com sabeu, al Gaudí sóm Escola verda i intentem ser una escola 
respectuosa amb l’entorn. 
Per aquest motiu, us continuem demanant la vostra col·laboració i 
implicació fent que els vostres fills i filles portin els esmorzars en una 
carmanyola, un recipient hermètic de plàstic o boc’nroll i que no 
portin els esmorzars embolicats amb paper d’alumini. 

     I recordeu!  

 Volem esmorzars saludables !!! un entrepà, fruits secs, fruita i per 
beure:aigua. 

 No es poden portar sucs, ni begudes en brics ni batuts a l’escola.  

 DIMECRES és el DIA DE LA FRUITA. 
 

7.- SERVEIS 

7.1.- Menjador 
L’escola ofereix un servei de menjador gestionat per l’AMPA per aquells alumnes 
que s’hi vulguin acollir. Les quotes per aquest curs són les següents:  

 -     Quota alumne/a fix ....................... 6,20 € x nº dies lectius del mes 
- Quota alumne/a eventual ............. 7 €/dia 

 
7.2.- Servei d’acollida matinal 
El servei d’acollida matinal funciona de 7.30 a 9 h gestionat per l’AMPA. Podeu fer 
ús d’aquest servei de manera fixa o eventual. Podeu consultar els preus a l’AMPA.  
 
7.3.- Servei d’acollida de migdia  
L’Ampa ofereix un servei d’acollida de migdia de 12.30 a 13 h al preu d’1€/dia. 
 
7.4.- Biblioteca 
La biblioteca es posarà en marxa a partir del mes d’octubre, en horari lectiu i 
extraescolar. 
 

 
 


