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COMUNICAT A LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA 
 

Passat el període de vacances, us donem la benvinguda al nou curs escolar 2019-2020.  
Aprofitem també per comentar-vos com quedarà distribuït el professorat del centre, facilitar-vos el calendari escolar i recordar-vos 
algunes normes bàsiques d’Organització i funcionament. 

 
 

               CALENDARI ESCOLAR CURS 2019-2020 

Setembre 
 

- dijous 12, començament de les classes 
- dimarts 24, Festa local 

Octubre 

- dissabte 12, festa, dia del Pilar. 

  
Novembre 
 
      -     divendres 1, festivitat de Tots Sants. 
      -     dilluns 4, festa de lliure disposició. 

 
Desembre     

- divendres 6, festa, dia de la Immaculada. 
- divendres 20, lliurament d'informes a primària. Últim dia del 1r trimestre. 

            (jornada continuada de 9:00 a  13:00h.). 
- del 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos (vacances de Nadal). 

 
Gener 
 

- dimecres 8, inici del 2n trimestre. 
- divendres 31, lliurament d’informes a Ed. Infantil. 

  
 
Abril        
         

-  dilluns 3, lliurament d'informes a primària. Últim dia de 2n trimestre. 
             (jornada continuada de 9:00 a  13:00h.). 

-  del 4 al 13 d'abril, ambdós inclosos (vacances de Setmana Santa). 

-  dijous 30 d’abril, festa de lliure disposició. 
 
 

Maig 
 

- divendres 1, festa del Treball 
 

Juny        
        

- dilluns 1, festa local 
- dilluns 8, inici jornada continuada de  9:00 a 13:00 hores. 
- divendres 19, lliurament dels informes. Últim dia del curs. Festival final de curs. 
- dijous 25, atenció als pares i mares que vulguin comentar l’informe. 

 
(Qualsevol modificació del calendari deguda a circumstàncies no previsibles ara, es notificarà  
oportunament). 
 

Calendari de reunions d’inici de curs 
 

P-3  E.I. dimecres 16 d'octubre a les  16:45 h.  
P-4  E.I. dijous 19 de setembre  a les 16:45 h. 
P-5  E.I. dimecres 18 de setembre a les 16:45 h. 
1r   E.P. dimecres 25 de setembre a les 16:45 h. 
2n  E.P. dijous 26  de setembre a les 16:45 h.  
3r   E.P. dimecres 2 d’octubre a les 16:45 h. 
4t   E.P. dimarts  1 d’octubre a les 16:45 h.  
5è  E.P. dimarts  17 de setembre a les 16:45 h.  
6è  E.P. dimarts 8 d’octubre a les 16:45 h. 
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EQUIP DOCENT 
 
Educació infantil: 
 3 anys  A – Glòria  Vicente 
                             B – Sílvia Prieto 
 4 anys  A – Raquel Gaitan/ M. Carmen Garrido 
  B – Imma Castro 
 5 anys A – Elisabet Planas/ Erena Allué  
          B – Verónica Escribano 
 
  
 

   

  
 

 
 
 
 
 
 
  

Equip Directiu:  Horari d’atenció prèvia cita: 
 

 Directora Dolors Melero  
  Horari de visita:  
  

 Cap d'estudis:         Mª Carmen Vela 
        Horari de visita:  
  

 Secretari: Elisabet Planas 
  Horari de visita:   
     
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: 
 

 Administrativa:  Pilar Bilbao 
    Horari d’atenció:      
            

              Conserge:            Jordi Candela 

 

INFORMACIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE 
 

NORMATIVA D’ENTRADES I SORTIDES 
 

 L'horari dels alumnes d'Educació Infantil i Primària és de 9 a 12:30 h i de 15 a 16:30 h. 

 Tant al matí com a la tarda, la porta del carrer s’obrirà 5 minuts abans de l’hora d’entrada. Cal que tots els alumnes siguin  
puntuals. Les portes es tancaran puntualment a les 9:10 h. i a les 15:10 h.  

 En cas d’absència o de retard, cal comunicar-ho al centre el matí del mateix dia, per telèfon o per mail. (Tel: 93 564 03 98,  
mail: secretaria@escolaelviracuyas.cat). 

         Si  l’alumne/a fa ús del servei de menjador també caldrà avisar abans de les 10:00 al telèfon de menjador 619 56 38 46   
         (Yolanda) o mitjançant la nova APP, per tal d’avisar a la cuina i tenir el descompte pertinent. 

 A l’hora d’entrada, només les famílies dels nens/es de P-3 i P-4 els acompanyaran dins el recinte escolar fins al parvulari. 
Els nens/es de P-5 i Primària entraran sols i es col·locaran a la seva filera. 

 Quan un nen/a hagi de sortir de l'escola, dins de l'horari escolar per algun motiu, haurà de portar una nota, explicant el 
motiu de la sortida i donar-la al seu tutor/a. La persona responsable haurà de venir a recollir el nen/a a l'escola, ja que 
durant l'horari escolar no podrà sortir sol del Centre, i signar l’autorització que facilitarem a consergeria. 

 Si passada l'hora de sortida, algun alumne no ha estat recollit i no ens podem posar en contacte amb la família als telèfons 
que disposem al Centre, s'avisarà a la Policia Local que gestionarà la diligència oportuna, fins que els pares o persona 
responsable es presenti a buscar-lo. 

Educació Primària: 
 Primer: A-   Eva Pérez 
                            B – David Alcaide 
 Segon: A – Àngela Valero 
  B – Ester Sánchez (Olga Esteban) 
 Tercer: A – Toni Quel 
  B – Elena Sierra 
 Quart: A – Carme Martínez 
                                     B – Agnès Pegueroles 
                Cinquè: A – Gema Pizarro 
  B -  Israel Crespo 
 Sisè: A – Esther Pérez 

                                 B -   Josep lluís Saldaña 

 

Dilluns de 11:30 a 12:30 h 
Dimarts de 9:00 a 10:00 h 
Divendres de 15:00 a 16:00 h 

Dimarts de 9:00  a 10:00 h 
Dijous de 9:00 a 11:00 h 
Divendres de 15:00  a 16:30 h 
 

Dilluns de 9:00  a 10:00 h 
Dimarts de 15:45  a 16:30 
h 
 

Matins: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 h 
Tardes: dilluns i dijous de 15:00 a 16:30 h 

Tècnica d’Educació Infantil: Teresa André  
Reforç Parvulari:  Erena Allué – Dolors Melero- M. Carmen 
 
 
 
Tutores de la SIEI:  Agnès Martínez  i Núria Villaronga 
Educadora d’Educació Especial SIEI: Núria Rojano 
 

 

Especialistes: 
 

Anglès: Carme Vela / Alexia Tornos / Miriam Remolà  
Francès: Elena Sierra 
Ed. Física: Isabel Martín / Marta Ollé 
Música: Anna Alsina 
Ed. Especial: Noelia Sardaña / Andrea Ponce 

mailto:secretaria@escolaelviracuyas.cat
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 Durant les hores de classe està prohibit que qualsevol persona aliena a l'escola pugi a les classes. Només es podrà fer, 
amb l'autorització de la Direcció, en cas d'urgència. 

 L’entrada i sortida dels  alumnes i les famílies, serà sempre per la porta principal de l’escola, carrer Baix de St. Pere, 15. 
Per motius de seguretat, no es pot entrar ni sortir del recinte escolar per la porta d'accés de vehicles, ni per la porteta 
del carrer del Sol.  

 

REUNIONS 
 

 Recordeu que a les reunions de nivell d’inici de curs no podeu venir amb els vostres fills/es, donada la naturalesa 
d’aquestes reunions. Tampoc han d’estar sols a dins del recinte escolar si no és sota la vigilància d’un adult.  

 A la reunió de nivell el tutor/a us informarà de l’horari d’atenció a pares/mares d’aquest curs. Caldrà, però, concertar la 
visita, amb antelació, mitjançant una nota escrita. 

 
MALALTIES 
 

 No ha de venir a l’escola l’alumne que presenta febre, conjuntivitis, gastroenteritis, polls, o una malaltia que sigui 
infecciosa.  

 En cas que un nen/a es posi malalt durant l’horari lectiu, sempre es trucarà a la família perquè se’n faci càrrec. Mai se’ls 
donarà cap medicament que no hagi estat prèviament autoritzat per la família. 

 És molt important comunicar a Secretaria els canvis d'adreces o de telèfon que es produeixin per poder tenir sempre la 
fitxa de l'alumne actualitzada. 

 Si un alumne/a presenta alguna al·lèrgia o malaltia crònica, els pares ho comunicaran a l'escola per tal de tenir-ho en 
compte en cas necessari. 

 

MEDICAMENTS I RÈGIMS 
 

 S'haurà de procurar que els alumnes no hagin de prendre medicacions en horari escolar.  

 En cas que sigui imprescindible prendre’l en horari escolar, els pares o tutors legals hauran de signar una autorització (us 
la podeu descarregar de la web de l’escola o us la pot facilitar el conserge) on consti el nom del medicament, l'hora en 
què l'ha de prendre i els dies que durarà el tractament. Cal acompanyar l'autorització amb la fotocòpia de la recepta del 
metge. 

 Quan un nen/a per raons mèdiques hagi de fer règim, cal indicar-ho per escrit, donar la nota al tutor/a i avisar al 
menjador. 

 
QUOTA DE MATERIAL I SORTIDES 
 

 Aquest curs, com hem fet en cursos anteriors fraccionarem la quota en dos    pagaments, es farà la domiciliació bancària, 
una durant la primera setmana  d’octubre i l’altra la primera setmana del mes de febrer. Passarem els rebuts al numero 
de compte que tenim a l’escola, si hi ha algun canvi heu de comunicar-ho el més aviat possible a secretaria. 

       
 La quota aquest curs és de 134€ pels alumnes de primària i de 144€ pels d’educació infantil.  

 

ALTRES ASPECTES IMPORTANTS 
 

 Recordeu que, tal com marca la normativa, no es pot fumar dins del recinte escolar, que inclou tant l’interior dels edificis 
com els espais exteriors.  

 És important també  que recordeu que cal respectar el nostre entorn. Heu de vigilar que els nens/es no s’enfilin a les 
zones enjardinades del centre. 

 Procureu no entrar amb animals al recinte escolar. En cas que sigui imprescindible entrar-los, controleu-los de manera 
que no deixin els seus excrements (líquids ni sòlids)  al  terra, ja que després hi juguen els nens/es. 

 Els alumnes no poden portar telèfon mòbil a l’escola, això inclou tant el temps de classe com les excursions i sortides 
complementàries. En cas que el portin es retirarà l'aparell fins que el pare/mare el vingui a recollir. 

 Us recordem també que no està autoritzada la captació d’imatges a dins del recinte escolar on apareguin menors 
clarament identificables, ja que es realitza sense el consentiment explícit dels seus pares i de la direcció del centre.  

 

Així mateix US INFORMEM que: 
 

 Que a la pàgina web de l’escola hi trobareu la informació que creiem que us serà d’utilitat. Intentem tenir-la actualitzada 
el màxim possible. Estem oberts als vostres suggeriments. 

 Que farem l'esforç de reduir al màxim el nombre de comunicats escrits per tal de no repetir les informacions. Estigueu, 
per tant, atents a les informacions que us arriben per mail i al taulell d'anuncis de l'entrada al centre. 
  


