
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Estalella i Graells 

 

Carrer Carme, 1 
08720 Vilafranca del Penedès 
Tel. 93 892 08 13 
Fax 93 892 43 04 
ceipestalella@xtec.cat 
http://www.ceipestalella.cat 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

 

Els mestres i les mestres de l’escola Estalella us 

volem donar la benvinguda al nou curs 2018-2019. 

 

Us agraïm la confiança que heu posat en nosaltres 

per col·laborar en l’educació dels vostres fills i filles i 

treballar conjuntament. 

 

Presentem aquest petit llibret amb la intenció que 

sigui recopilador d’informació útil on trobar de 

forma pràctica les informacions generals del Centre. 

 

Per a qualsevol dubte, restem a la vostra disposició. 

 

 

Bon curs a tothom! 

 

 

 

Atentament, 

 

 

L’Equip de Mestres  

 

 

 

 

 
 



 

EXTRACTE DEL PROJECTE EDUCATIU 

 
L’escola és una comunitat educativa integrada per 
pares, mares, alumnes, mestres, auxiliars d’educació i 

personal de serveis, on tothom té un paper molt 

important. Té com a objectiu principal l’educació 

integral de l’alumnat i la seva instrucció. 

 

 

Es defineix com a: 

 

 Escola pública: És un servei públic que ha de fer 

possible el dret a l’educació dels infants. 

 Escola laica, democràtica i plural: Ha de 

fomentar la cohesió social i el valor de la tolerància 
vers la diversitat cultural i ideològica, i al mateix 

temps fomentar l’esperit crític. Ha de transmetre 

també valors ambientals i de salut. 

 Escola coeducadora: Ha de fomentar la 

convivència entre nens i nenes, en igualtat de 

tracte, d’aspiracions i deures, i preparar-los per a 

una vida adulta sense prejudicis ni discriminacions. 

 Escola integradora: Ha d’atendre la diversitat 

donant eines, recursos i motivació perquè 

l’alumnat desenvolupi al màxim les seves 

capacitats, tant intel·lectuals com socials, i 

adquireixi així les competències bàsiques per a 
poder desenvolupar-se en societat en el futur. 

 Escola catalana arrelada al medi: Ha d’utilitzar 

la llengua catalana com a llengua vehicular i 

programar les diferents matèries de manera que 

contemplin els suficients continguts de la vila, la 

comarca i –en general– de la cultura catalana. Ha 

d’assegurar el domini de la llengua catalana, la 

castellana i l’anglesa. 

 Escola acollidora: Ha de procurar que tota la 

comunitat participi en el projecte d’escola i ha de 

vetllar per la bona entesa de tots els estaments. 



 

ELS PROJECTES QUE PORTEM A TERME 

 

 
 RÀDIO ESTALELLA (97.9 FM): Programa diari de 30 

minuts realitzat per l’alumnat de 6è. 
 PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES: 

Socialització del material escolar al llarg de tota 
l’escolaritat i dels llibres des de 1r fins a 6è. 

 FESTES TRADICIONALS: Celebració col·lectiva de 
les festes: la Festa Major, el Nadal, el Carnaval i Sant 
Jordi, Ball Folk de final de curs. Algunes, obertes a les 
famílies. 

 BIBLIOTECA ESCOLAR: Integrada dins el dia a dia 
escolar i oberta en horari extraescolar. 

 AULA DE CIÈNCIES: Espai d’experimentació 
vinculada a l’àrea de Medi. 

 ARTIC DE MÚSICA: Música amb els ordinadors a 1r, 
2n i 6è: edició i creació de partitures, manipulació 
d'ones sonores, creació d'activitats d'imatge i so, 
treball de llenguatge musical, coneixement d'autors, 
instruments i obres musicals... 

 PLE, Projecte de llengües estrangeres: El nostre 
alumnat inicia l’aprenentatge de l’anglès a P4, i la 

Plàstica i l’Educació Física de 5è i 6è la fan en anglès. 
Es procura el desdoblament de grups per potenciar la 
pràctica oral. 

 TREBALL COOPERATIU: Incorporació d’activitats en 
petit grup per fomentar valors com l’ajut, l’empatia... 

 PLA CATALÀ DE L’ESPORT: Programa per fer 
promoure l’esport entre l’alumnat fora de l’horari 
lectiu. 

 PLA TIC/TAC: Activitats educatives amb suport 
tecnològic. 

 LECTURA I ESCRIPTURA: Treball de la lectura i de 
l’escriptura com a eix vertebrador dels aprenentatges 
en totes les àrees i matèries curriculars i foment de 
l’hàbit lector i de la composició de textos.  

 
 
 

 



 

 

INFORMACIONS GENERALS 

 

HORARI LECTIU 

 

Horari: 
Matí, de 9:00 a 12:30 (fins a les 13:00, els alumnes 

que es queden a Suport Escolar Personalitzat). 

Tarda, de 15:00 a 16:30. 

 

Horari de la jornada continuada: 

El 22 de desembre i del 5 al 22 de juny, de 9:00 a 

13:00. 

L’alumnat que es queda al menjador: 22 de desembre i  

del 5 al 22 de juny fins a les 15:00. 

 

NORMES D’ENTRADES I SORTIDES 

 

Horari d’obertura i tancament de les portes del centre:  

 obertura tancament  
INFANTIL PRIMÀRIA INFANTIL I PRIMÀRIA 

matí 8:57 8:55 9:05 

migdia matí 12:25 12:25 12:35 

migdia tarda 14:57 14:55 15:05  

tarda 16:25 16:25 16:35  

 

Per a una bona organització de l’escola i en benefici de 

tots, us demanem PUNTUALITAT tant a les hores 

d’entrar com de recollir els alumnes i sortir del centre.  

 
L’horari de la consergeria del centre és el següent: 

matí de 8:00 a 13:05 

tarda de 14:50 a 16:45 

 

L’escola quedarà sense servei de consergeria de 13:15 

a 14:45 i a la tarda a partir de les 17:00. 



 

Es controlaran les faltes de puntualitat i quan se’n 

produeixin massa sovint, s’avisarà la família mitjançant 

una carta. Si no s’esmena aquesta conducta, se 

n’informarà la Comissió Social i es prendran les 

mesures oportunes. 

 

Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial que, sense 

previ avís, no siguin recollits a l’hora de sortir, i els 

familiars dels quals no puguin ser localitzats, si és al 

migdia aniran al menjador (aquest servei té un cost 

econòmic que anirà a càrrec de les famílies afectades), 
i si és a la tarda, s’activarà el protocol establert pels 

mossos d’esquadra. 
 

Tant si arriba tard com si s’ha de sortir del centre en 

hores lectives, l’alumne/a haurà de portar un justificant 

per escrit (a l’agenda, els cursos que en tenen) i 

presentar-ho al tutor o la tutora. En cap cas no sortiran 

un nen o una nena sols. 
 

Per motius de seguretat, a partir de les 16:30 no es 

podrà jugar a pilota al pati de l’escola. 

 

Està prohibit entrar amb gossos i fumar en el recinte 

escolar. 

 

LLOCS D’ENTRADA I SORTIDA 

 

Alumnes d’Educació Infantil de P3  

Entren pel carrer de la Font i s’acompanyen i es 

recullen a la classe durant tot el curs. El replà no és 
gaire gran i cal deixar pas als alumnes d’altres cursos 

que pugen i baixen per l’escala. 

 

Alumnes d’Educació Infantil de P4 i P5 

A les 9:00 i a les 15:00 entren pel carrer de la Font i 

pugen sols a l’aula, llevat dels primers dies (fins l’1 



 

d’octubre). Al migdia i a les 16:30 les famílies els 

recullen davant de l’aula. 

Agraïm la col·laboració de les famílies en no deixar 

en cap cas cotxets, bicicletes, patinets, etc., dins el 

vestíbul de l’entrada de l’escola. 

 

Alumnes de Primària (de 1r a 6è) 

A les 9:00 i a les 15:00 l’alumnat de Primària entra pel 

carrer de Puigmoltó i resta al pati fins que soni el 

timbre. Els alumnes de Cicle Inicial faran fila i pujaran 

en ordre. La resta de cursos no farà fila, però pujarà en 
ordre pel costat de la barana de l’escala i amb un to de 

veu baix, sense crits. 

 

A les 12:30 i a les 16:30, les tutores de 1r i 2n i 

especialistes del cicle entregaran l’alumnat a les 

famílies, tenint en compte les normes de sortida. 

La resta dels alumnes, de 3r a 6è, sortiran per la porta 

del carrer de Puigmoltó i es deixarà que marxin sols. 

 

Enguany hi ha a l’escola un total de 460 nens i nenes 

matriculats. 

 
  EQUIP DE MESTRES  

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

P3 A: Gregòria Gonzalez  P3 B: Mercè Tomàs 

P4 A: Antònia Coral     P4 B: Montse Albareda 

P5 A: Mercè Lluch      P5 B: Dolors Argilaga 

 

Suport Educació Infantil: Raquel Tornay, Maria Piñana 

 

CICLE INICIAL 

1r A: Maria Marín      1r B: Mercè Sánchez 

2n A: Rosa M. Ruiz  2n B: Iris De La Rosa  
 

CICLE MITJÀ 

3r A: Rubén Rodríguez        3r B: Lídia Màrquez 



 

4t A: Anna Sala   4t B: Xavier Barrón 

 

CICLE SUPERIOR 

5è A: Carme Calpe  5è B: Miquel Granero 

6è A: Núria Saumell  6è B: Montse Batsums 

 

Suport Primària: Gemma Bertran, Paco López, Alba 

Raventós i Cristina Rodríguez 

 

ESPECIALISTES 

 
Mestres de música: Andrea Alcaraz / Mònica Calaf  

Mestres d’Educació Especial: Sílvia Latorre / Isabel 

Curiel / Neus Sanchez / Ivan Ortiz 

Mestra d’Aula d’acollida: Ivan Ortiz  

Mestres d’Educació Física: Paco López / Xavier Barrón 

Mestres d’Anglès: Raquel Tornay / Carolina Escobí / 

Anna Sala / Miquel Granero  

Mestra de religió: Carme Llopart 

 

EQUIP DIRECTIU 

Directora: Mònica Calaf Gozalo 

Cap d’estudis: Gemma Bertran Serra 
Secretària: Cristina Rodríguez Matas 

 

 PERSONAL NO DOCENT 

 

Administrativa: Anna Salmerón 

TEI: Lídia Luengo 

Conserge: Fèlix Trullàs 

 

REUNIONS AMB LES FAMÍLIES  

 

Per tal d’establir un primer contacte família-escola, 

presentar l’equip de mestres que tindrà el vostre fill o 
filla i exposar el pla de treball, cada any es realitzen les 

reunions generals d’inici de curs, a les quals demanem 

i esperem la vostra assistència. 



 

 

A les reunions es revisaran les dades personals de 

l’alumnat (domicili, telèfons de contacte, dades de 

salut...). Qualsevol variació que es pugui produir al 

llarg del curs s’ha de notificar al més aviat possible a 

la secretaria de l’escola. 
 

Les dates de les reunions d’enguany són: 

 

P3: 6/09/18             1r:  18/09/18 4t: 19/09/18 

P4: 26/09/18           2n:  18/09/18 5è: 02/10/18 

P5: 26/09/18           3r:  04/10/18 6è: 02/10/18 

 

Horari de P3: a les 17:00 

Horaris de P4 a 6è Primària: a les 16:45 

L’AMPA ofereix servei d’acollida durant la reunió a 2€ 

per alumne 
 

HORARIS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 

Equip Directiu: 

Directora: dijous de 15:00 a 16.00. 

Cap d’estudis: dimarts de 15:00 a 16:00 

Secretària: dimecres de 09:00 a 10:00 

 

Mestres d’Infantil i Primària 

Dijous de 12:30 a 13.30 

Us preguem que respecteu al màxim aquest horaris per 

no distorsionar altres activitats. 
 

LLIURAMENT D’INFORMES I NOTES D’AVALUACIÓ 

 

 ED. INFANTIL: es lliuraran dos informes al llarg del 

curs, un al desembre i l’altre, al juny. 

 

 ED. PRIMÀRIA: rebreu tres informes durant el 

curs, un per trimestre abans de les vacances de 

Nadal, de Setmana Santa i de l’estiu). 



 

  RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

Les entrevistes poden ser sol·licitades per qualsevol de 

les dues parts: família o escola. 

Els alumnes que tenen llibreta/agenda han de fer 

servir els apartats corresponents (NOTES, AUTORITZA-

CIONS, PETICIÓ D’ENTREVISTA...). En els altres cursos 

és important que qualsevol incidència o notificació es 

faci per escrit al tutor o la tutora. 
  

MITJANS D’INFORMACIÓ 

 

 Correu electrònic: ceipestalella@xtec.cat 

 Ràdio Estalella (97.9 FM) 

A partir del dilluns 22 d’octubre es pot seguir el dia 

a dia de l’escola. L’emissió diària en directe és de 

10:00 a 10:30. En diferit a les 8 del vespre i a 1/4 

de 9 del matí de l’endemà. 

Dissabtes, emissió d’un programa setmanal a 

través de  Ràdio Vilafranca. 

 Telèfon: 93.892.08.13 
 Web de l’escola: agora.xtec.cat/ceipestalella 

 

INFORMACIONS DIVERSES 

 

 L’ús de la bata és obligatori per a tot l’alumnat 

d’Educació Infantil i de Cicle Inicial. L’alumnat de 

Cicle Superior necessita una bata per a les activitats 

de Plàstica. 

 Per fer les sessions d’Educació Física i Psicomotri-

citat cal portar un xandall (es recomana que 

sigui el de l’escola) i calçat esportiu, a més de 

la roba de recanvi i els estris de neteja (Cicles 
Inicial i Mitjà) i els estris de dutxa (per a l’alumnat 

de Cicle Superior). 

 L’alumnat que realitza l’activitat de piscina ha de 

portar banyador, gorra de bany, xancletes i 

tovallola. 
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 TOTA LA ROBA HA D’ANAR MARCADA AMB EL 

NOM. LES BATES i JAQUETES HAN DE TENIR UNA 

VETA PER PODER-LES PENJAR BÉ. 

 

 Es recomana que l’alumnat faci un bon esmorzar a 

casa. Les nenes i els nens que ho necessitin poden 

fer un petit esmorzar a l’escola a l’estona d’esbarjo. 

Han d’utilitzar una carmanyola (marcada amb el 

nom). Es recomana no utilitzar paper d’alumini 

ni tetrabriks líquids, iogurts... 

 
 Els alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è, socis de 

l’AMPA, poden participar en el programa de 

reutilització de llibres, que consisteix a pagar una 

quota de 20€ i així utilitzar els llibres de text, 

diccionaris i llibres de lectura obligatòria de Català i 

Castellà. A principi de curs tots els alumnes es 

trobaran el material i els llibres a l’aula 

corresponent. 

 

 Les invitacions per a les festes d’aniversari s’han de 

repartir fora de l’horari escolar. 

 
 El material fungible que s’utilitza a l’escola es 

compra col·lectivament i la família ho paga amb 

una quota anual. 

 

 Els pares i mares, tant si són socis de l’AMPA com si 

no ho són, si volen poden adquirir els llibres de text 

i material de reforç/ampliació –quadernets– a 

l’AMPA. 

 

 Recollida d’oli usat de cuina: es recolliran els 

“clakis” amb oli usat i es deixaran envasos buits per 

a les famílies a consergeria.  
 

 Hi ha un contenidor de piles a l’entrada de l’escola 

(carrer de la Font). 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 



 

HORARI D’ATENCIÓ DE L’AMPA 

Horari d’atenció a les famílies:Cada dia de 9:00 a 10:00 

Horari d’atenció menjador: Cada dia de 9:00 a 9:30 

 

Administració: Antònia Vique 

Administració menjador: Montse Cañellas / Ernesto  

Coordinador activitats extraescolars: Pedro García 

 

Per a qualsevol consulta: 

Telèfons 93 818 00 77 – 663 33 86 91 – 663 33 80 24 

Correu electrònic: ampa@escolaestalella.cat 
 

SALUT 

L’escola ha de tenir informació mèdica dels alumnes 

(al·lèrgies, intoleràncies, asma...). 

 

Els nens i nenes no poden assistir a l’escola 

malalts, amb febre, sota l’efecte d’algun antitèrmic o 

símptomes de qualsevol malaltia contagiosa 

(conjuntivitis, gastroenteritis...). 

 
Si es dóna el cas que algun/a alumne/a es troba 

malament durant l’horari escolar (febre, vòmits, 

diarrea....) s’avisarà la família, a casa o a la feina, per 

tal que el/la vinguin a recollir al més aviat possible. 

 

Per poder administrar un medicament durant l’horari 

lectiu o de menjador, cal portar firmada l’autorització 

corresponent, la recepta del metge o metgessa i la 

capsa del medicament indicant degudament el nom, la 

dosi i l’hora d’administració. 

 

En cas que es produeixi algun accident durant l’horari 
escolar, seguirem els següents passos: 

1. Si el cop o la ferida és lleu, la cura es farà a 

l’escola (neteja de la ferida amb aigua i sabó i 

protecció de la ferida). Si és un cop, s’hi aplicarà 

gel. 



 

2. Si l’accident ha de ser atès per un professional de 

la sanitat, es farà la primera cura a l’escola, 

s’avisarà la família per si pot acompanyar el fill o 

filla al centre sanitari i si no es localitza, o no se’n 

pot fer càrrec en aquell moment, s’avisarà 

l’ambulància. 

 

En cas que es detectin polls en els alumnes, cal que les 

famílies apliquin les normes antiparasitàries 

oportunes i avisin l’escola. És convenient i necessari 

revisar amb regularitat el cap dels nens per prevenir-ne 
el seu contagi. 

 

Si es detecta a l’escola, s’avisarà la família perquè 

vingui a recollir el nen o la nena i s’haurà de quedar a 

casa fins que estigui completament net/a. També 

s’avisarà les famílies dels companys i companyes de la 

classe perquè en facin el tractament. 

 

S’informarà les famílies de les revisions mèdiques i 

vacunes que s’administraran al llarg del curs als 

vostres fills i filles per part del Departament de Salut. 
 

DRETS D’IMATGE 

Les famílies han d’autoritzar l’ús d’imatge dels seus 

fills i filles. L’autorització es formalitzarà en el moment 

de la matrícula. 

 

ALTRES 

És important que l’alumnat es responsabilitzi i tingui 

cura de les seves pertinences (jaquetes, bates, 

carpetes, carmanyoles, motxilles...). 

Totes les peces de roba perdudes que es trobin 
sense nom es posaran a la caixa d’objectes perduts del 

passadís de la planta baixa. De tant en tant, se’n farà 

una exposició per tal de recuperar-les i les que no es 

recullin es portaran a Càritas. 



 

L’escola i l’AMPA generen un seguit d’informacions que 

us fem arribar amb circulars o notes mitjançant els 

vostres fills i filles. Cal revisar les motxilles, llibretes i 

agendes dos o tres cops per setmana. 

 

L’alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior disposa de la 

seva agenda personal amb la qual es fan arribar 

informacions internes (notes de comportament, 

deures....) i és una bona eina de comunicació entre 

l’escola i la família i viceversa. Cal revisar-les a diari. 

 
Aneu consultant el web de l’escola. Allè hi trobareu 

informacions del vostre interès. 

 

Mantenir contacte amb els vostres delegats pares i 

mares del vostre grup classe, seran agents importants 

de comunicació escola-família. 

 

NO ESTÀ PERMÈS 

 

 Portar i menjar llaminadures. 

 Portar diners. 

 Córrer i cridar dins de l’edifici i del menjador. 
 Fer ús de paraules malsonants, insults i amenaces. 

 Portar o usar aparells electrònics com mòbils, 

tablets,  iPod’s, MP3, gameboys i similars. 

 

En el cas que no es respecti aquesta norma, l’escola 

guardarà l’aparell fins que el vingui a recuperar una 

persona adulta de la família. 

 

DESPESES DEL CURS 

 

Les despeses de material, piscina, sortides i colònies, 

les cobrarà l’escola i les despeses de llibres, quaderns i 
quota de l’AMPA les cobrarà l’AMPA per mitjà de rebut 

bancari. És imprescindible que les famílies facilitin el 

número del compte corrent en la matriculació. 



 

Quotes i pagaments 
 

Educació 
Infantil 

1r termini 
(material, sortides) 

2n termini 
(quota AMPA/família) 

3r termini 
(sortides i colònies) 

Regularització 

Data 04/07/2018 05/09/2018 08/01/2019 Juny 

P3 150€ 47€ per família - Juny 

P4 150€ 47€ per família 90€ Juny 

P5 150€ 47€ per família 90€ Juny 

 

Educació 
Primària 

1r termini 
(material i 

sortides 1r trim.) 

2n termini 
(quota AMPA*  

i llibres) 

3r termini 
(colònies i 

Sortides 2n i 3r trim.) 

Regularització 

Data 04/07/2017 05/09/2017 08/01/2018 Juny 

1r 110€ 152€* 100€ Juny 

2n 110€ 152€* 100€ Juny 

3r 120€ 102€* 110€ Juny 

4t 120€ 102€* 110€ Juny 

5è 130€ 102€* 110€ Juny 

6è 140€ 102€* 130€ Juny 

*Quota d’AMPA per família 
 

Al llarg del curs s’anirà donant informació de les beques 
i ajuts que es poden demanar pels següents conceptes: 

 Beca de menjador 

 Beca d’Educació Especial 

 Beca de Transport del Consell Comarcal 

 Ajuts a l’escolarització de l’Ajuntament 
 

El fet de fer els pagaments a l’escola i de manera 

fraccionada és per: 

 Assegurar la uniformitat dels materials entre tots 

els nens i nenes. 
 Facilitar a les famílies la compra de llibres: no cal 

anar a la llibreria, l’alumnat els té a punt el 

setembre i a la classe corresponent. 

 Repartir la despesa del curs escolar. 

 

D’altra banda, l’escola no pot assumir el cost de tot el 

material i llibres que ja s’encarreguen el mes de juny 

per tal de poder-ho tenir tot a punt quan comença el 

curs. 



 

SORTIDES 

 

En el procés de matriculació es demana l’autorització 

per a totes les sortides dins de Vilafranca. Per a  la 

resta de sortides es demanarà autorització específica. 

 

Caldrà fer arribar l’autorització signada 5 dies abans de 

la sortida. 

 

Els alumnes de menjador hauran de confirmar si volen 

el picnic o no. 
 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

En horari extraescolar: 

A partir de l’1 d’octubre s’obre la biblioteca escolar. 

 

Horari d’atenció: 

De dilluns a dijous de 16:30 a 17:30. 

Els nens i nenes de P3, P4, P5, 1r i 2n han d’estar 

sempre acompanyats per un adult. 

 

Servei de préstec obert a tota la comunitat educativa. 
 

En horari escolar: 

 Classes de biblioteca de 1r a 6è. 

 Maleta Viatgera per a P5 i Bagul de Llibres per a 

1r. 

 Bibliopati: servei de préstec per als alumnes a 

l’hora del pati. 

 Participació del alumnes de Cicle Superior com a 

ajudants bibliotecaris. 

 Comissió de Biblioteca formada per les 
responsables i mestres de cada cicle. 

 Grup de mares de suport de la Biblioteca. 

 

La Biblioteca compta amb un espai telemàtic al web de 

l’escola i al blog bibliotecaescolaestalella.blogspot.com.es



 

HORARI MENJADOR ESCOLAR 

 

 
 P3 P4, P5, 1r, 2n  3r 4t 5è i 6è 

 

12:30 

 

files 

 

files PATI 

 
 

 

 

 
PATI 

 
 

12:45 
 

 
 

DINAR 
 

 
 

DINAR 
  

13:30 

 
DINAR 

 
DINAR 

 

 

13:45 

 

 
 

 
 

DORMIR 
 

 

 
higiene general i bucodental 

  

 

14:00 

 
PATI 

o 
EXTRAESCOLARS 
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14:10 

 
14:45 

 
higiene 

general 

 
higiene general 
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15:00 Classe Classe Classe Classe 

 

                           

                            * Subjecte a canvis segons nombre d’alumnes 

   
 
 
 
 



 

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 
 
 

  



 

COM S’ORGANITZA L’AMPA? 

 

La Junta de l’AMPA ha d’estar formada per un mínim de 

8 persones: un/a President/a, un/a Vice-presi-

dent/a, un/a Secretari/ària, un/a Tresorer/a i un 

mínim de 4 vocals.  
 

Té una estructura circular. Tots els pares i mares hi 

tenen cabuda, amb una major o menor implicació, en 

funció de la disponibilitat. Es realitza una assemblea 

anual. 

 
 

COM S’0RGANITZA L’AMPA?
La Junta de l’AMPA ha d’estar formada per un mínim de 8 persones: un President/a, un Vice-president/a, 

un Secretari/ària, un Tresorer/a i un mínim de 4 vocals. Té una estructura circular. Tots els pares i 
mares hi tenen cabuda, amb una major o menor implicació, en funció de la disponibilitat

 

 

 

PROJECTES EN MARXA!
COMISSIONS EN FUNCIONAMENT:

- COMISSIÓ DE FESTES

- BORSA DE VOLUNTARIAT

- TEATRE DE PARES I MARES

- L’ESCOLA DE PARES I MARES

- ESPAI DE CONVERSA DE PARES I MARES

- EXTRAESCOLARS

- TIC

- MENJADOR ESCOLAR

- XERREM

- SCRATCH

- COMISSIÓ JORNADA 
INTENSIVA

 



 

 

PROJECTES EN MARXA!! 

COMISSIONS EN FUNCIONAMENT 

 Activitats Extraescolars 

 Equipament Escolar 

 Posa’m guapa 

 Festes 

 TIC 

 Teatre de Pares i Mares 

 Menjador 

 Vestim el pati 

 

 

QUINS SERVEIS OFEREIX L’AMPA? 

 

Atenció al soci 
 

Atén les visites de pares i mares, cada dia de dilluns a 

divendres, de 9:00 a 10:00, o bé als telèfons 

938180077 – 663338691 - 663338024. A la Secretaria 

de l’AMPA s’informa, es resolen dubtes, s’ofereix ajuda 

a l’hora de sol·licitar beques o bé qualsevol altre tràmit. 

 

Servei d’acollida matinal 
 
Des del primer dia d’escola i fins l’últim dia, de manera fixa 
o eventual, l’alumnat pot fer ús d’aquest servei. L’acollida 
ofereix dues possibilitats horàries: entrada a les 7:50 o a 
les 8:30 del matí, de dilluns a divendres. 
 

Servei de menjador 
 
L’escola disposa de cuina pròpia, cuineres, monitors/es 
contractats directament per l’AMPA.  Els menús estan 
elaborats amb el suport d’una dietista i realitzats amb 
productes de proximitat i ecològics.  El menjador amb 



 

productes ecològics ha estat una prioritat ens els darrers 

cursos. 
El menjador es pot utilitzar de forma continuada, amb un 
cost mensual, o bé de forma puntual comprant el tiquet al 
despatx de l’AMPA, previ ingrés bancari. 
Les llistes de menjador es fan a primera hora del matí, si 
un alumne arriba més tard a l’escola la família cal que 
comuniqui a l’AMPA si es queda a dinar.  
 

Activitats extraescolars 
 
L’AMPA ofereix diferents activitats adreçades als nens i 

nenes del centre, de 14:00 a 15:00 i a partir de les 16.30. 
Les activitats que es duran a terme són les demanades per 
les famílies. 
 
www.extraescolars-estalella.blogspot.com 
 

Roda de llibres 
 
Informa, prepara i distribueix els llibres de text i gestiona 
tots els pagaments de les despeses escolars del curs. 
Conjuntament amb l’escola, gestiona el bon funcionament 

de la roda, revisant-ne l’estat i fent-ne el manteniment. 
 
 

CASAL DE JORNADA INTENSIVA MES DE JUNY I 
D’ESTIU 

 
ESPAI INFORMATIU DE L’AMPA A LA WEB DE 

L’ESCOLA 
 
 
 

 
 
 

PROJECTES EN MARXA!
COMISSIONS EN FUNCIONAMENT:

- COMISSIÓ DE FESTES

- BORSA DE VOLUNTARIAT

- TEATRE DE PARES I MARES

- L’ESCOLA DE PARES I MARES

- ESPAI DE CONVERSA DE PARES I MARES

- EXTRAESCOLARS

- TIC

- MENJADOR ESCOLAR

- XERREM

- SCRATCH

- COMISSIÓ JORNADA 
INTENSIVA

 



 

                                             

L’ESCOLA ÉS UN
PROJECTE COMÚ!

Participem de l’AMPA! 

Apunteu-vos a alguna comissió
de treball, la que us vingui 
més de gust! Calen mans!

ENTRE TOTS 
FEM ESCOLA! 

Ens trobareu al despatx de 
l’AMPA, al telèfon
93·818 00 77

o bé al correu electrònic 
ampa@escolaestalella.cat 

L’ESCOLA ÉS UN
PROJECTE COMÚ!

Col·laborem amb l’AMPA! 

Apunteu-vos a alguna comissió
de treball, la que us vingui 
més de gust! Calen mans!

ENTRE TOTS 
FEM ESCOLA! 

Ens trobareu al despatx de 
l’AMPA, al telèfon
93·818 00 77

o bé al correu electrònic 
ampa@escolaestalella.cat

 


