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1. CALENDARI 
 
Les classes comencen el dia 12 de setembre i acaben el 21 de juny 
de 2019. 

Vacances escolars i dies festius 
 

Nadal:  
del 24/12/2018 al 7/01/2019 ,ambdós inclosos.  

Setmana Santa: del  15/04/2019 al 22/04/2019 ,ambdós inclosos. 

 

Festivitats del curs:  
21/09/2018     12/10/2018     1/11/2018     6/12/2018     1/05/2019 
10/06/2019  
 

Tres dies de lliure disposició:  
02/11/2018    07/12/2018    04/03/2019 
 

Horari intensiu de 9 a 13 hores:  
El dia 21/12/2018 i del 11 al 21 de juny de 2019  
Els alumnes de menjador sortiran a les 15:30 hores.  

 

2. HORARI ESCOLAR: de 9 a 12:30 i de 15:00 a 16:30. 
La porta d'accés a l'escola per la Plaça Blas Infante s'obrirà amb 2 
minuts d’antelació. 
Si arribeu en un horari diferent, la porta d’atenció serà la del Carrer 
Cedres, picant al timbre o trucant per telèfon.  
 
Quan un alumne/a arribi tard, esperarà fora de l’aula fins que el 
mestre consideri que la seva entrada no interrompi l’activitat de 
l’aula. 

 

 

 

 
 
 
Quan es produeixi un retard en la recollida d’un alumne del Cicle 
Inicial o Infantil es procurarà contactar amb el pare, mare o tutors 
legals de l'alumne. Un cop esgotats, sense efecte, els intents de 
comunicació,  l’escola informarà a la policia local o els Mossos 

Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària surten de l’escola i             

esperen fora que els vinguin a buscar o marxen sols a casa.  

Per recollir els del cicle Inicial, 1r i 2n, heu d’entrar pel pati fins 

la porta del vestíbul . 
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d'Esquadra, i ha d'acordar amb ells la fórmula per lliurar-los l'alum-
ne perquè el custodiïn. 

 

3. SERVEI EDUCATIU PERSONALITZAT DE PRIMÀRIA:  
Alguns alumnes, temporalment, poden assistir a un Suport educatiu 
personalitzat en el següent horari:  
Cicle Inicial: dimarts i dijous de 12:30 a 13:00h. 
Cicle Mitjà i Superior: dimarts de 12:30 a 13:30h.  
Anglès: divendres fins les 13:15. 
Suport escolar: dimecres de 12:30 a 13:30  
 
L’equip de mestres us avisarà quan consideri que el vostre fill/a ha 
d’assistir a aquest Servei Educatiu Personalitzat. 
Aquesta activitat s’iniciarà la setmana del 15 al 19 d’octubre. 

 

4. HORARI DE VISITES:  

Les famílies haureu de programar el vostre horari laboral per 
mantenir una entrevista mínima amb el tutor/a que serà els dime-
cres en horari de migdia.  
Properament rebreu la citació. Si desitgeu un canvi, caldrà comuni-
car-ho a secretaria. 
L’equip docent o la família pot demanar altres entrevistes els dime-
cres, quan ho consideri necessari.   

 
Les entrevistes amb l’equip directiu i la Psicòloga seran a hores 
concertades prèviament.  
 

5. ADMINISTRACIÓ:  
Per a obtenir certificats o altra documentació, el servei 
d’administració us podrà atendre els dilluns, dimecres i divendres 
dins l’horari escolar. 

 
De 14 a 15 hores no us podrem atendre per descans del personal, 
l’escola romandrà tancada.  Si heu de venir a buscar el vostre fill/a , 
cal que ho feu fora d’aquest horari.    

 

6. COMUNICACIONS AMB LES FAMÍLIES:  
Les comunicacions que vulgui realitzar la família dels alumnes de 
2n a 6è han de ser a través de l’agenda  i les de 1r i infantil en una 
nota per escrit.  
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NOVETAT  IMPORTANT: Les circulars i notes informatives de 
l’escola només us les enviarem per correu electrònic, per tant, és 
important que el consulteu periòdicament.  
Recordeu informar l’escola sobre els canvis de domicili, telèfon o 
correu electrònic.  
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7. PERSONAL DEL CENTRE 
 

CURS 
ESPEC. 

MESTRE/A 

P3 Anna Murillo 

P4 Blanca Amigó 

P5 Pilar Navarro 

Suport Infantil Nicolàs Domínguez/ Elisabet Castro 

1r  David Calvo 

2n Abigail Ortega 

3r  Carolina Izquierdo 

4t Óscar Quevedo 

5è  Carmen González 

6è Marina Robles 

Anglès Laura León / Anna Balsera 

E.F.  Dani Arizmendi 

E. Música Pilar Jiménez 

Ed. Especial Esther Duch 

Secretari  Nicolás Domínguez 

Cap d’estudis Elisabet Castro 

Direcció Guadalupe López 

Psicòloga (dimarts) Neus Valls 

Coord. menjador María Medina 

Conserge  Alfonso Romero 

 

8. QUOTES DE MATERIAL, SORTIDES:  

 

La quota de material i sortides és de 145 €. Aquest concepte in-
clou: 

 el material que utilitzen els alumnes a l’aula (fulls, cartolines, 
pintures...) excepte els estris de l’estoig a Primària. Al CS no 
està inclosa la flauta. 

 les fotocòpies i la reposició de llibres de text de reutilització dels 
alumnes. 

 Les sortides i autocars per als desplaçaments. (Les colònies, 
de P4 a 6è, no estan incloses en aquesta quota).  

 Aquesta quota també inclou la quota de soci de l’AMPA que 
permet la participació en les activitats que organitza.  
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 Podeu realitzar un sol pagament.  

 Heu de fer la transferència bancària o bé l’ingrés en el caixer Auto

 màtic de l’Entitat Bancària. 

COMPTE PER FER L’INGRÉS: 

 
PER TRANSFERÈNCIES:  
Núm COMPTE : La Caixa ES63 2100 0459 8802 0005 4663  
 
AL CAIXER AUTOMÀTIC: 
 Pagament de rebuts. 
 Codi de l’ENTITAT : 0572556. 
 

No oblideu posar el nom del NEN/A i presentar la còpia del pa-

gament a secretaria de l’escola. 
 
Si la família no abona el corresponent pagament de la quota, 
l’alumne/a haurà de quedar-se sense realitzar les sortides i no 
podrà rebre el material socialitzat de l’aula. 
 
Quan un alumne no assisteix a una excursió no se li descompta 
l’import de la sortida perquè, habitualment, el preu que es paga és 
per grup, no individual.  
 

9. COLÒNIES: De P4 a 6è.  
Casa:  Artur Martorell. Calafell 
Dates: 7 i 8 de març 

Preu aproximat : Aproximadament 92 euros. Us passarem més 
endavant el preu definitiu, depenent del nombre d’alumnes que hi 
assisteixin.   
 

 Cal fer els pagaments abans de la data indicada 

 15-09-2018 5-11-2018 14-12-18 22-02-19 18-02-19 

MAT. SORT. 50 €  55 € 40 €  

COLÒNIES  35€   57€ aprox. 
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És important que reserveu les colònies fent la paga i senyal durant 
el termini establert perquè, en cas contrari, us podeu trobar que no 
teniu plaça perquè tant les cases com els autocar tenen una capa-
citat limitada.  

 

10. ACOLLIDA MATINAL  de 8 h a 9h  
               

 De 8 a 9  

Alumnes fixos  40 euros 

Alumnes esporà-

dics 

4 euros per dia  

 
L’acollida matinal es realitza en horari de 8 a 9 hores i el pagament 
és únic, tot i que l’ entrada pot ser gradual, entre les 8 i les 9 hores.  

 

11. SERVEI DE MENJADOR:  

Els alumnes fixos abonaran 9 quotes, des de setembre fins a 
maig. Hauran de domiciliar el pagament i signar el full 
d’autorització. És imprescindible que indiqueu anualment les 
al·lèrgies amb justificació mèdica així com les exempcions alimen-
tàries per altres motius. 
 

L’alumne que es quedi dies esporàdics haurà d’abonar la quanti-

tat amb antelació o el mateix dia a l’encarregada de menjador 

en horari de 9 a 10.  

 

TARIFES DEL SERVEI DE MENJADOR :  
 

ALUMNES FIXOS 
( 9 mensualitats: de setembre a maig)  

ALUMNES ESPORÀDICS 

 

119 € Preu dia 6,20 € 

 
El preu d’alumnes fixos només serà aplicable en el cas dels alum-
nes que fan tot el període de setembre a juny.  
 
La higiene de les dents és voluntària . Si desitgeu que el vostre fill/a 
es renti les dents després de dinar, haureu de comunicar-ho ex-
pressament al servei de menjador.  
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Horari d’atenció :Diàriament, de 9 a 10:30 podeu contactar amb 
l’encarregada de menjador a l’escola o bé telefònicament al núme-
ro: 685696792 

 

12. ESMORZAR SALUDABLE:  

DIMECRES I DIVENDRES: ELS DIES DE LA FRUITA 
Per a un bon rendiment intel·lectual de l’alumne/a, ha d’esmorzar a 
casa  i no venir a l’escola en dejú. A l’hora del pati, a les 11, han de 
portar un petit esmorzar “saludable” . Per tant, no poden ser sucs, 
“bolleria industrial” ni “tetra briks”. 

Tots els dimecres i divendres han de portar fruita fresca o fruits 
secs dins d’una carmanyola.  
 

 13. ANIVERSARIS DELS NENS/NENES: 
Els nens/nenes de Primària no han de portar “llaminadures” ni invi-
tacions per repartir a l’escola. 
Per no ferir sensibilitats dels alumnes “no convidats” us aconsellem 
que repartiu les invitacions de la forma més discreta possible. 
 

14. ELS MEDICAMENTS A L’ESCOLA: 
Si l’alumne/a ha de prendre un medicament, necessitem que signeu 
una autorització i també és imprescindible que porteu un informe 
mèdic on consti el nom de l’alumne, amb la dosificació correspo-
nent. No deixeu que els vostres fills/filles portin els medicaments a 
l’escola.  
 

15. MALALTIES I ACCIDENTS:  
En cas d’accident o malaltia, l’alumne serà atès pels profes-
sors/monitors i, si es considera necessari, s’avisarà a la família i als 
Serveis d’Urgència.  
Quan un alumne estigui lesionat,  la família haurà d’indicar per es-
crit les mesures de protecció que hem de tenir a l’escola. També 
haurà de signar una comunicació indicant si és convenient o no que 
surti al pati.  

Cada curs escolar, heu de tornar a informar-nos per escrit i 

amb un informe mèdic sobre al·lèrgies, malalties cròniques i 

altres informacions sanitàries importants de l’alumne/a, amb 

informe mèdic, si és possible. 
No porteu els alumnes al centre si pateixen febre o una malaltia 
contagiosa . 
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En quant als “polls”, teniu en compte que la millor prevenció és que 

reviseu diàriament el cabell dels infants i, d’aquesta forma, és més 
fàcil desparasitar-lo. 
Si l’escola detecta la presència de polls en el cabell del nen/a us 
avisarem per tal que el vingueu a recollir per desparasitar-lo perquè 
no poden assistir per evitar l’extensió de la plaga entre d’altres 
nens/nenes.  
 

16. VESTUARI I MATERIAL DELS ALUMNES: 
Els dies d’Educació Física, han de portar roba adient, sabatilles es-
portives, una samarreta de recanvi i una tovallola petita de mà en 
una bossa, no de plàstic. 
També recomanem que el vestuari sigui “adient” i pràctic per a 
l’edat i que no suposi un element de distracció a l’aula. 

La motxilla diària dels alumnes del cicle inicial ha de ser sense ro-

des . 
És responsabilitat de les famílies revisar periòdicament la motxilla i 
les agendes dels alumnes. 
També heu d’ajudar-los a organitzar el material per tal que no vagin 
excessivament carregats, així com fer el seguiment del seu treball, 
especialment, en els Cicles Mitjà i Superior. 

NO ES PERMET QUE PORTIN MÒBIL A L’ESCOLA. En el cas de 
què excepcionalment el necessitin, l’hauran de deixar a secretaria 
fins que el reculli a la tarda.  
L’escola no es responsabilitza de la pèrdua o trencament d’objectes 
de valor. 
 

17. LLIBRES DE TEXT REUTILITZATS: 
A Primària, alguns llibres són de reutilització, per tant, és impres-
cindible que els reviseu, esborreu els comentaris escrits i netegeu o 
repareu el folre. Aquest llibre es retorna a final de curs. En cas de 
pèrdua o deteriorament, la família haurà de comprar un de nou.  
 

18. BIBLIOTECA: 
L’escola té el projecte: “Cada matí, llegim”, que inclou un servei de 
préstec de llibres de lectura. En cas de què l’alumne/a el perdi o el 
faci malbé, haurà de comprar un altre igual o bé abonar la “multa” 
de 7 euros. 

 

19. L’ESTUDI i EL TEMPS DE LLEURE: 
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És important que les famílies dediqueu un temps diari a la lectura 
amb els vostres fills/filles, a l’explicació de contes i a parlar sobre 
les activitats que fan a l’escola.  
A partir del Cicle Mitjà i Superior, els alumnes consoliden l’hàbit 
d’estudi i treball. Per tant, hauran de tenir un temps a casa per 
practicar la lectura i treballar  la concentració en un ambient ade-
quat, sense elements de distracció com ordinadors, televisions o 
mòbils. 
Els menors han de tenir l’accés a internet restringit i supervisat pels 
adults. Tampoc haurien de participar de xarxes socials que no són 
per a la seva edat. No han de tenir whasap. 
Heu d’evitar que l’infant passi masses hores jugant a l’ordinador o 
veient la televisió passivament perquè és imprescindible que prac-
tiqui activitats a l’aire lliure, que corri, jugui amb d’altres i que com-
parteixi converses amb els adults.  
 

20: El WASHAP DE LES FAMÍLIES DE LA CLASSE:  
Us recomanem que sigueu curosos amb els comentaris que es pu-

guin fer perquè poden ferir sensibilitats. NO ÉS RECOMANABLE 
que l’utilitzeu per saber els deures dels vostres fills/filles. Penseu 
que el primer objectiu és que ells siguin responsables i organitzin la 
seva feina, per tant, no els ajuda a madurar si són les famílies les 
que porteu la seva agenda. 

 

21. CALENDARI DE LLIURAMENT D’INFORMES 

 

PRIMÀRIA 1ª AVALUAC. 2ª AVALUAC. 3ª AVALUAC. 

 

 05-12-2018 22-03-2019 26 i 27 -06-2019* 

 

*El darrer informe l’haurà de recollir la família a l’escola. 

 

22. CALENDARI DE LES REUNIONS DE FAMÍLIES D’INICI DE 

CURS. 
Les reunions de curs de pares/mares les realitzarem en horari de 

16:30 a 17:30 hores. Els alumnes poden assistir-hi donat que hi 
haurà servei de monitoratge.  
 

Cursos dia 

1r i 2n  dimarts, 2 d’octubre 

3r  i 4t dijous, 4 d’octubre 
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5è i 6è dilluns, dia 8 d’octubre 

Visita al menjador ( de 13:15 a 13:30) dijous, 15 de novembre 

 

23. ACTIVITATS DELS ALUMNES OBERTES A LES FAMÍLIES 

 

LA CASTANYADA 
Dimecres, 31 d’octubre, a les 15:30, les famílies encarregades de 
l’activitat reparteixen les castanyes als alumnes. 
Les famílies de 4t podreu passar a veure l’obra de teatre que repre-
sentaran els vostres fill/filles. 

 

CONCERT DE NADAL 
Dimarts, dimecres i dijous, 18-19 i 20 de desembre, al Centre Molí 
Cadí, en horari de 15:30 a 16:30. (Us confirmarem més endavant 
els grups que actuen). 

 

DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU 
Dimecres 30 de gener de 2018, a les 15:30.   
Representació teatral dels nens de 6è, oberta a les seves famílies.  

 

SETMANA CULTURAL: Del 23 al 26 d’Abril 
Dins de la setmana cultural, les famílies podeu participar en activi-
tats diverses adreçades als alumnes com  l’explicació de contes, el 
vostre ofici o altres temes que podreu acordar amb la tutora. 
També seran molt benvinguts els avis i àvies que vulguin participar 
en l’activitat “Els nostres avis”. 

 

EXHIBICIÓ DE DANSES: 26 d’abril 
A les 15:10 : Representació a les famílies de l’obra de teatre sobre 
la pau a càrrec dels alumnes 5è. 
A les 15:40 i ballada de danses populars al pati de l’escola. 

 

COMIAT DELS ALUMNES DE SISÈ: 
Podeu assistir-hi les famílies de 6è, el divendres, 21 de juny, a les 
9:30 aproximadament, al vestíbul de l’escola. 
    
     Iniciem el curs amb energies renovades i treballant 
amb il.lusió per educar les generacions del futur.  
 
        L’EQUIP DE PROFESSORS                 

          Esplugues, setembre 2018 


