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ESCOLA BELLPUIG - CIRCULAR INFORMATIVA 

ORGANITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 
 
Benvolgudes famílies: 
En iniciar aquest nou curs, us informem d’alguns aspectes que cal tenir en compte. 
 
1. PLANTILLA DE MESTRES I PERSONAL DEL CENTRE 
 
 TUTORA P3: Bernadeta Currius  
 TUTORA P4: Marta Roca 
 TUTORA P5: Cesca Sellabona 
 TUTORA 1r: Eva Casals 
 TUTORA 2n: Alba Dachs       
 TUTORA 3r: Núria Montmany 
 TUTOR 4t: Roser Morera 
 TUTORA 5è: Isabel Canalias 
 TUTORA 6è: M Antònia Rierola  
 
REFORÇ INFANTIL I PRIMÀRIA: Paula Díez i Filo Presegué.  
*Eli Dalmau i Jordi Ibars actualment de baix. 

 
EQUIP DIRECTIU:  
DIRECTORA: Filo Presegué Homs 
CAP D’ESTUDIS: Paula Díez Serrat  
SECRETÀRIA: Roser Morera Soler 

 
ADMINISTRATIVA: Carme Molist.  
L’administrativa serà a l’escola els dilluns i dimecres (cada setmana) i divendres 
(quinzenalment) al matí de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:00h. 
 
2. HORARI DE VISITES 

 
Direcció: Dilluns i Divendres de 15:00h a 16:30h. 
                Dijous de 11:00h a 12:30h 
 
Secretària: Dimarts de 9:00h a 10:30h.  
                   Divendres de 9:00h a 9:45h. 
                   Dilluns i Divendres de 15:00h a 16:30h. 

 
Cap d’estudis: Dilluns de 9:00h a 10:30h. 
                          Dilluns i Divendres de 15:00h a 16:30h. 

                                                
3. COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

 
Presidenta: Filo Presegué. 
Cap d’estudis: Paula Díez. 
Secretària: Roser Morera. 
Representants sector mestres: Eva Casals, Núria Montmany, Núria Sayós, Alba Dachs i Eli 
Dalmau. 
Representants sector pares: Jesmina Alsina, Jordi Solà, Toni Salat i Gemma Portet. 
Representant AMPA: Débora Díaz.   
Representant Ajuntament: Gemma Rica. 
Representant PAS (personal administració i serveis): Carme Molist.  
 
 

ESPECIALISTES: 
ED. FÍSICA: Dani Hernández 
MÚSICA: Núria Freixanet 
ED. ESPECIAL: Alba Prat 
ANGLÈS: Núria Sayós 
RELIGIÓ : Anna M. Font 
EAP  Psicopedagoga: Judit Colomer 
 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

ESCOLA BELLPUIG 
C/ Calldetenes, 9  -  08504 Sant Julià de Vilatorta 

Tel. i Fax: 93 888 77 01 

E-mail: ceipbellpuig@xtec.cat  -  Web: https://agora.xtec.cat/ceipbellpuig 

 

 

 
 
4. HORARI ESCOLAR 

 
EDUCACIÓ INFANTIL:   

 Matí: de 9:00h a 12:30h.   

 Tarda: de 15:00h a 16:30h. 
Els alumnes d’ Educació Infantil que tenen germans a Primària i no es quedin a dinar poden 
quedar-se fins a les 13:00h.  
      
 PRIMÀRIA:   

 Matí: de 9:00h a 13:00h  
 Tots els alumnes de primària de 12:30h a 13:00h faran: 

- Grups flexibles de lectura el dilluns, dimarts i dimecres. 
- AMPLIACIÓ HORÀRIA/SEP (Suport Escolar Personalitzat) el dijous i divendres. 

 Tarda: de 15:00h a 16:30h. 
 

 
5. REUNIONS DE PARES 

 
PETITS (P4 i P5):  dijous 19 de setembre a les 17:00h. 
MITJANS (1r, 2n i 3r):  dilluns 23 de setembre a les 17:00h. 
GRANS (4t, 5è i 6è):   dimarts 17 de setembre a les 17:00h. 
    
Preguem que els nens i nenes no entrin a les reunions. 
Hi haurà un servei de monitoratge a les reunions de Petits (P4 i P5) i Mitjans (1r 2n i 3r).  
 
 
6. ENTRADES I SORTIDES 

 
EDUCACIÓ INFANTIL:  
P3, P4 i P5 totes les entrades i sortides es faran per la porta de ferro del pati. Els pares i mares 
entraran fins a la porta de la classe. 
Els alumnes amb germans a primària que es queden fins a les 13:00h sortiran per la porta del 
passadís d’educació infantil. 
PRIMÀRIA:  
Entraran i sortiran per la porta principal. 

 Insistim en la necessitat de ser puntuals a l’hora d’entrar, a les 9:00h del matí i a les 
15:00h de la tarda. Les portes s’obriran a les 8:55h i a les 14:55h i es tancaran a les 
9:05h i a les 15:05h. 

 En el cas que el nen/a hagi de sortir de l’escola durant l’horari escolar cal que els pares 
informin al tutor (E. infantil.) i cal anotar-ho a l’agenda (Primària). En cap cas es deixarà 
marxar un nen/a tot sol/a. 

 Els nens/es que vulguin venir a l’escola en bicicleta poden deixar-les dins l’escola 
entrant per la porta de ferro del costat dret de l’entrada principal.  
 

Es recorda que, per la bona marxa del centre, els pares no podran entrar dins el recinte 
escolar, excepte els pares dels nous alumnes de P3, que durant els primers dies de curs 
podran acompanyar els nens i nenes a dins la classe fins a les 9:30h. 
 
Quan un alumne, per qualsevol motiu, tingui previst no assistir a l’escola, els pares ho 
hauran de notificar el dia abans o el mateix dia (abans de les 9:30h) (telf. 93 888 77 01). 
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7. CALENDARI ESCOLAR CURS 19-20 
 
1r trimestre: del dijous 12 de setembre al divendres 20 de desembre de 2019 (aquest dia no hi 
haurà classe a la tarda). 
2n trimestre: del dimecres 8 de gener al divendres 3 d’abril de 2020. 
3r trimestre: del dimarts 14 d’abril al divendres 19 de juny de 2020. 
 
Jornada Compactada: 
Divendres 20 de desembre 2019. 
Del 8 al 19 de juny de 2020. 
 
Festes de lliure disposició: 
Dijous 31 d’octubre de 2019. 
Dijous 5 de desembre de 2019. 
Dilluns 24 de febrer de 2020. 
Dilluns 4 de maig de 2020. 
 
Festa Local 
Dilluns 1 de juny de 2020. 
 
8. SORTIDES I FESTES 

 
Es concretaran les dates de les sortides i festes a les corresponents reunions de classe.  
Cal portar l’autorització d’assistència a totes les sortides dins el límit establert. En cas de no ser 
així, considerarem que el nen/a no hi assisteix. 

 
Els alumnes de P3 a 3r quan facin una sortida aniran tots amb el xandall de l’escola.  
 
9. HORARI D’EDUCACIÓ FÍSICA I PSICOMOTRICITAT 
 
Aquesta activitat començarà el mes de setembre: 
P3: Divendres matí. 
P4: Dilluns matí. 
P5: Dimarts matí. 
1r:  Dilluns tarda. 
2n: Dimarts tarda. 
3r:  Dimarts matí. 
4t:  Divendres tarda. 
5è: Dimecres matí. 
6è: Dimecres tarda. 
 
Us recordem que és una activitat obligatòria i, per tant, si un alumne/a no en pot fer haurà de 
portar un justificant mèdic. 
És obligatori portar el xandall de l’escola i calçat esportiu.  
 
Tots els alumnes d’Educació Infantil han de portar uns mitjons antilliscants per fer la 
psicomotricitat. 
Tots els alumnes de primària hauran de portar una camiseta de recanvi i una tovallola 
petita el dia que fan Educació Física. 
 
10. MATERIAL COMÚ DEL CENTRE 
 
Per aquest curs la quota de material és de105€ per a tots els alumnes. Aquesta es farà efectiva 
en tres pagaments de 35€ (Octubre, Gener i Abril). 
Els alumnes de P3, P4 i P5 també pagaran una quota anual de 20€ de fotocòpies. 
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L’escola distribueix tot el material fungible (bolígrafs, llapis, colors, tisores...) que utilitzen els 
alumnes durant el curs. 
Els alumnes de Primària que extraviïn o espatllin aquest material l’hauran de portar de casa. 

 
11. INFORMACIONS D’INTERÈS GENERAL 

 Betes: cal que totes les peces de roba (xandalls, bates, jerseis...) portin una goma per 
poder penjar-les, i el nom de l’alumne per tal d’evitar pèrdues 

 Cal que tots els alumnes d’ Educació Infantil i Primària portin una caixa de mocadors de 
paper i un paquet de tovalloletes. 

 Bata: model lliure de bata per fer plàstica. Només els alumnes d’Educació Infantil portaran 
bata de menjador. 

 Les circulars que són de l’AMPA s’hauran de retornar a la seva bústia que està ubicada a 
l’entrada principal de l’escola.  

 Pel bon rendiment escolar es recomana que a casa s’esmorzi i a l’escola, a l’hora del pati, 
es procuri prendre aliments saludables. Cal adequar les quantitats tenint en compte el que 
s’ha esmorzat a casa i les necessitats de cada nen/a.  

 Els alumnes que vulguin obsequiar als seus companys en el dia del seu sant o aniversari 
i per tal de no trencar els hàbits higiènico-alimentaris, no poden portar llaminadures, però 
poden portar esmorzar pels nens de la classe. En cap cas podran portar pastissos 
casolans. 

 Recordeu que les famílies amb nens i nenes de 1r i 2n que marxin de l’escola amb un 
germà gran han de passar per Direcció a signar una autorització. 

 Els nens i nenes que facin ús del menjador escolar i que tinguin algun problema per 
seguir el menú han de portar un justificant mèdic. 

 Tots els objectes extraviats: bates, jerseis, mocadors... es guardaran un curs escolar. 
Podeu passar per consergeria a recollir-los. 

 És obligatori portar la recepta mèdica i l’autorització signada per administrar medicaments 
als alumnes en cas de sigui necessari. 

 Quan un alumne es trobi malament o es faci mal dins l’horari escolar, trucarem per 
demanar que el vingueu a buscar o per demanar-vos la vostra autorització per actuar en 
conseqüència. 

 Us recordem que els/les alumnes amb malalties contagioses: grip, conjuntivitis, 
gastroenteritis, varicel·la... no poden venir a l’escola. 

 No està permès portar joguines a l’escola. 

 Tots els pagaments que s’han de fer al llarg del curs es faran a través d’entitat bancària. 
En cas contrari demanem que us poseu en contacte amb direcció o secretaria.  

            
12. AJUTS I BEQUES 
 
Menjador, llibres i material escolar: segon termini  única i exclusivament per alumnes de 
nova matriculació al centre. Termini fins el 25 de setembre 2019. 
 
Alumnes amb NEE (necessitats educatives especials) termini fins el 20 de setembre de 2019. 

 
BON  CURS A TOTHOM! 
EQUIP DIRECTIU 

 
 
 

 
 

Sant Julià de Vilatorta, 6 de setembre 2019. 


