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SOM

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
C/ Barcelona, 23

EDUCACIÓ INFANTIL

C/ Arquitecte Gaudí, s/n

93 830 53 77

doctorferrer@doctorferrer.cat

QUI

SOM

Som
l’escola
pública
d’Artés. Ens definim com
escola
catalana
i
aconfessional.

Emprem el català com a llengua
d’aprenentatge i el castellà com a
segona llengua; l’anglès és la
llengua estrangera, que s’inicia a
1r de primària (6 anys).

Promovem
la
coeducació i la inclusió
per crear un entorn
educatiu
lliure
d’estereotips.

Atenem la diversitat dels nens i
nenes,
respectant
les
seves
peculiaritats, capacitats, ritmes i
estils d’aprenentatge.

Integrem
les
eines
tecnològiques
en
els
processos d’ensenyamentaprenentatge.

Afavorim que l’alumnat construeixi
una imatge positiva d’ell mateix.

Potenciem la sensibilitat i
els comportaments cívics i
ètics per a la bona
convivència i cura del
medi.

Vetllem per una bona relació
escola – família. Afavorim la
col·laboració i participació de les
famílies en les activitats del centre.

Afavorim la igualtat d’oportunitats proporcionant una formació
integral a tot l’alumnat.

COM

ENS ORGANITZEM

ÒRGANS DE GOVERN
L’escola està coordinada per un Equip Directiu de tres
membres: Directora, Secretària i Cap d’estudis; i per un Consell
Escolar format per l’equip directiu i representants de mestres,
pares, AMPA, Ajuntament i personal d’administració i serveis.

.

RELACIÓ ESCOLA - FAMÍLIES
Una bona relació, cooperació i comunicació entre les famílies i
l’escola és fonamental. Per aquest motiu, tenim instituïts els següents
canals informatius:

Una reunió a l’inici de curs.
Informes trimestrals de seguiment d’aprenentatges i
d’aspectes personals dels vostres fills/es.
Entrevistes que tant poden ser sol·licitades per l’escola
com per la família.
Un butlletí informatiu que l’escola edita a l’inici del curs.
L’aplicació de mòbil TOKAPP, a través de la qual us
arribaran totes les comunicacions que sorgeixin al llarg del
curs.
Avisos i notes, dels quals us en demanen resposta, a
través de l’agenda o del sobre viatger.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE
Creiem necessari que famílies, mestres i alumnes actuem conjuntament en
els aspectes que tot seguit us detallem.
ENTRADES I SORTIDES
L’alumnat de primària entra pel carrer Barcelona i el d’infantil pel carrer
Arquitecte Gaudí.
Cal ser ben puntual a l’hora d’entrar i sortir de l’escola.
Fins a tercer de primària, els alumnes s’entreguen directament a la família.
Si l’alumne té germans més petits i ha d’anar a l’edifici d’infantil, cal signar
una autorització.
ASSISTÈNCIA
Si algun nen o nena no pot assistir a l’escola per qualsevol motiu, convé
que la família avisi per telèfon o per correu electrònic.
HORARI
Escolar: matí de 9 a 2/4 d’1h i tarda de 3 a 2/4 de 5h.
Extraescolar: matí de 8 a 9h i tarda de 2/4 de 5 a 2/4 de 7h.
HÀBITS
Per educar els hàbits de neteja i ordre, és important que família i mestres
treballem conjuntament per garantir-ne l’èxit. Així, entre tots hem de
procurar que els nens i nenes tinguin cura:
- de la seva higiene personal,
- dels seus espais i objectes,
- dels espais i objectes comunitaris.
VESTUARI
Per fer manualitats cal portar una bata. Sempre que calgui us la tornarem
perquè la renteu.
IMPORTANT: Tota la roba que s’ha de penjar ha de dur una veta llarga i el
nom visible.
ESMORZAR
És important esmorzar bé abans d’anar a l’escola, així s’aprèn millor. A mig
matí, millor portar una fruita o un petit entrepà per recuperar forces.
A l’escola participem en el programa “A l’escola mengem fruita” i una
setmana al mes, el Departament d’Agricultura ens en facilita una peça
per alumne gratuïtament.
ESPAIS
Tots els espais del centre son espais educatius. Per això, qualsevol activitat
ha de seguir les normes del centre per aconseguir una bona convivència,
on el respecte a l’altri en sigui un eix principal.

MATERIAL ESCOLAR

Fins a 2n d’Educació Primària el material és comú, per això no
cal que portin res a l’escola.
A partir de 3r, n’hi ha de comú i de personal. Abans de
començar el curs s’informa del material que s’ha de portar de
casa.
Abans de començar el curs, es cobra una única quota
escolar que inclou tot allò que cal per desenvolupar i tirar
endavant el nostre programa educatiu: festes, materials,
dossiers, tallers, quaderns de treball,

Com

treballem

APRENEM JUNTS

VIVIM L’ART

DESCOBRIM

CREIXEM

VETLLEM PER L’ENTORN

ESPAIS

Totes les aules amb pissarra digital
Aula tecnològica

Aula d’Educació Especial

Aula d’audició i llenguatge

Aula de castellà

Aula d’anglès

Aula de música

Aules de petit grup

Hort escolar ecològic

Racons de lectura

Pavelló / espai polivalent/ teatre

Serveis

MENJADOR ESCOLAR

El Consell Comarcal del Bages és qui contracta l’empresa
que gestiona el servei i el monitoratge que surt a concurs
públic cada 4 anys.
Els menús s’elaboren a la nostra cuina.
El Consell Escolar té creada una Comissió de Menjador que
s’ocupa de vetllar pel bon funcionament del servei. Està
integrada per la direcció, mestres, pares/mares i l’empresa
que el gestiona.
Per utilitzar el servei de menjador cal tenir instal·lada
l’aplicació “scolarest digital” que permet informar dels dies
que l’alumne es quedarà a dinar i per pagar el servei.
Quan arriben a l’escola, les monitores reben els llistats que
elabora el programa informàtic i recullen els alumnes quan
surten de classe.
Les monitores tenen cura de l’alumnat a l’hora de dinar

i

durant les estones de lleure.
Qualsevol pare o mare que hi vulgui parlar, pot posar-se en
contacte amb la coordinadora a l’adreça de correu
menjadors@doctorferrer.cat
Si un alumne és usuari habitual de menjador, periòdicament,
rebrà un petit informe a través de l’aplicació de menjador.

MENJADOR ESCOLAR
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les organitza l’AMPA.
Durant el mes de setembre, l’AMPA informa de les
activitats extraescolars programades pel curs escolar i
dels tràmits que cal fer per assistir-hi.
Durant el curs, l’AMPA us manté informats de les
activitats que s’organitzen a través dels seus canals
d’informació.

Activitats i preus del curs 2019-2020 que serveixen d’orientació
per al 2020-2021.
Servei
Despertador

Servei Ludoteca
1h

Servei Ludoteca
2h

1 dia a la setmana

12€/mes

12€/mes

18€/mes

2 dies a la setmana

18€/mes

18€/mes

27€/mes

3 dies a la setmana

23€/mes

23€/mes

35€/mes

4 dies a la setmana

28€/mes

28€/mes

43€/mes

5 dies a la semana

32€/mes

32€/mes

50€/mes

5€/dia

--

7€/dia

Esporàdic

(*) Quota única, independentment dels dies que se’n faci
ús. Aquest servei s’iniciarà el mes d’octubre sempre i quan
hi hagi un mínim de 10 infants apuntats.

DIA

ACTIVITAT

GRUPS

HORARIS

PREU

DL

Patinatge

1er a 6è

16:30 a 18:00h

19€/mes

DL

Cuina

P4 a 2n

16:30 a 17:45h

25€/mes

DL

Circ

P4 a 6è

16:30 a 18:00h

23€/mes

DT

Mou-te i balla

P3 a P5

16:30 a 17:30h

16€/mes

DT

Ordinografia

1er a 6è

16:30 a 17:30h

16€/mes

DT

Bicicleta

P4 a 6è

16:30 a 17:30h

21€/mes

DC

Escacs

1er a 6è

16:30 a 17:30h

16€/mes

DC

Laboratori d’arts

P3 a 2n

16:30 a 17:30h

20€/mes

DC

Urban Dance

3er a 6è

17:30 a 18:30h

16€/mes

DJ

Let’s play

P3 a P5

16:30 a 17:30h

16€/mes

DJ

Robòtica

DJ

Gimnàstica

1er a 3er
4rt a 6è
P4 a 1er
2n a 6è

16:30 a 17:30h
17:30 a 18:30h
16:30 a 17:30h
17:30 a 18:30h

DV

Arts
escèniques .Teatre

P4 a 2n

16:30 a 17:30h

16€/mes

DV

Judo

P4 a 1er
2n a 6è

16:30 a 17:30h
17:30 a 18:30h

17€/mes

20€/mes
16€/mes

 El servei de ludoteca i despertador s’inicien el primer dia
d’escola i finalitzen l’últim dia de curs.
 Si no hi ha un mínim de nens els serveis no es podran dur a
terme.
 No es podrà fer ús de les activitats de ludoteca i/o
extraescolars sinó s'està al dia del pagament de les quotes
d'AMPA.
 Els usuaris de les activitats extraescolars que ho necessitin
podran utilitzar el servei de ludoteca tant abans com després
de l'activitat (o sigui de 2/4 de 5 a 2/4 de 6, o bé de 2/4 de 6 a
2/4 de 7), per un preu de 6 € mensuals.

MOLT IMPORTANT:
Dimecres 9 de setembre a
les 5h de la tarda farem la
reunió de pares de P3. Us
esperem a l’edifici d’infantil.

doctorferrer@doctorferrer.cat
www.doctorferrer.cat
@EscolaDrFerrer
ampa@doctorferrer.cat

