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 Escola Ferran de Sagarra 

  

  

INFORMACIONS INICI DE CURS 2021-2022 
 
 
A. Calendari Oficial del curs 2021-2022 
- Inici de curs: 13 de setembre de 2021 
- Final de curs: 22 de juny de 2022 
- Intensiva estiu: a partir del 6 de juny 
 
Dies festius 
- Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos. 
- Setmana Santa: del 11 al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos. 
- 24 de setembre de 2021 (Festa local) 
- 7 de desembre de 2021 (Lliure disposició) 
- 11 d’octubre de 2021 (Lliure disposició) 
- 28 de febrer de 2022 (Lliure disposició) 
- 3 de juny de 2022 (Lliure disposició) 
- 6 de juny de 2022 (Segona Pasqua) 
              
 

B. Equip de mestres 

EQUIP DIRECTIU 

DIRECTORA Mª Teresa Molina Alás 

CAP D’ESTUDIS Patricia Delgado Díaz 

SECRETARI Marc Oliva Cutillas 

COORDINADORES DE CICLE 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

Angie Borreguero Pacha 

CICLE INICIAL Bea López Ruiz de Adana 

CICLE MITJÀ Mari García García 

CICLE SUPERIOR Marta Ferrer Rodriguez 

COMPOSICIÓ DELS CICLES 
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P3 Cristina Martin Hernández  Virtudes Morales Cabezuelo 

P4 Rut Aranda Juarez Olga Jimeno Miguelez 

P5 Mª Del Paul Santos Pastor Isabel Gómez González  

ESPECIALISTES 

MÚSICA: Angie Borreguero Pacha/EDUCACIÓ ESPECIAL: Susana Salvador Sanz 
ANGLÈS: Elia López Marin  / REFORÇ: Patricia Delgado Diaz, Alba Montes Pimentel, 

Desireé Martinez Ruiz/SL: Áurea Guntín Méndez /TEI: Montse Villalba Sanchís 
 

C I C L E  I N I C I A L  A B 



 
 
Composició de la Comissió d’Atenció a la Diversitat 
 

DIRECTOR MªTeresa Molina Alás 

CAP D’ESTUDIS Patricia Delgado Diaz 

EAP Roger Llop i Feliu 

COORDINADORA E. INFANTIL Angie Borreguero Pacha 

COORDINADORA C. INICIAL Bea López Ruiz de Adana 

COORDINADOR C.  MITJÀ Mari García García 

COORDINADORA C. SUPERIOR Marta Ferrer Rodriguez 

AULA D’ACOLLIDA I SL Áurea Guntín Méndez 

EDUCACIÓ ESPECIAL Rosario Bastón Gala/ Susana Salvador Sanz/ 
Alba Camarillo Paretas/ Judit Nogué Martínez 

 
 
 
 
 

1r Romi Caravaca Romero Beatriz López Ruiz de Adana 

2n Mª Àngels Rupérez Mila Reverter Viera 

ESPECIALISTES 

MÚSICA: Angie Borreguero Pacha/EDUCACIÓ ESPECIAL: Susana Salvador Sanz  / SIEI: 
Alba Camarillo Paretas, Judit Nogué Martínez/ANGLÈS: Mayca Romero Fierrez  
EDUCACIÓ FÍSICA: Egara Tena Pérez /SUPORTS: Marta Selva Martin/SL:  Áurea 

Guntín Méndez 
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3r Mari García García  Jesús Fernández Andrino  Dori Rivas Porcel 

4t Yolanda Sarmiento Gallego Iván Marco Rodriguez  

ESPECIALISTES 

MÚSICA: Cristina Vinagre García/EDUCACIÓ ESPECIAL: Rosario Bastón Gala /SIEI: 
Alba Camarillo Paretas, Judit Nogué Martínez/ANGLÈS: Noelia Ayala Franch 

/EDUCACIÓ FÍSICA: Marcos Robles López /AULA ACOLLIDA:   Áurea Guntín Méndez/  
SUPORTS: Elisabet Olivé Beltran  

C
IC

LE
 S

U
P

ER
IO

R
 

 A B C D 

5è 
Marta Ferrer 

Rodriguez 
Ingrid Arnaus Vivas   

6è Beth Gil Carbó 
Lorena Jimenez 

Pérez 
Martín Morales 

Terol 
Darwin Iglesias Rey 

ESPECIALISTES 

MÚSICA: Cristina Vinagre García /EDUCACIÓ ESPECIAL: Rosario Bastón Gala /SIEI:  
Alba Camarillo Paretas, Judit Nogué Martínez /ANGLÈS: Jose Manzanares 

/EDUCACIÓ FÍSICA: Marc Oliva Cutillas i Marcos Robles López /AULA D’ACOLLIDA:   
Áurea Guntín Méndez /SUPORT: Anabel LorenteTitos, Desireé Martínez Ruiz i Aitor 

Dorado Palomar 

ALTRES COORDINADORS 

COORDINADOR LINGÜÍSTIC/ILEC Yolanda Sarmiento Gallego 

COORDINADOR D’INFORMÀTICA Jesús Fernández Andrino 

COORDINADOR RISCOS LABORALS Rosario Bastón Gala 



C. Normativa General de Funcionament 
 
1. Horari del Centre: 
 - Del 13 de setembre de 2021 al 22 de juny de 2022: 
de 8:30 a 13h. i de 15 a 16:30h pels alumnes de Primària i pels alumnes d’Educació Infantil 
serà de 9:30 a 13h i de 15 a 16’30 h. 
- Del 6 al 22 de juny la jornada serà intensiva i la sortida serà a les 13 h, i pels alumnes de     
menjador a les 15 h. 
Es comunicarà per escrit a les famílies la falta de puntualitat dels seus fills. La reiteració de 
faltes de puntualitat pot comportar mesures disciplinàries. 
 
2. Entrades 
Es realitzaran de la següent manera: 
- P3 : Els alumnes entraran acompanyats per les seves famílies fins a la porta de 
consergeria per la porta de reixes vermella a les 9:30h.  
- P4 i P5: Els alumnes entraran acompanyats per les famílies fins al pati per la porta de 
reixes vermella a les 9:30h. 
- Primària : Entraran sols per la porta gris del pati i pujaran a les classes. 
Els alumnes d’Ed. Infantil que tinguin germans a Ed. Primària podran quedar-se a acollida 
de 8:30 a 9:30h i entrar cadascú per la seva porta.  
 
Horaris d’entrades: 
- 1r i 2n: a les 8:50h. 
- 3r i 4t: 8:45h. 
- 5è: 8:40h. 
- 6è: 8:30h. 
 
Si s’ha de donar un encàrrec es farà mitjançant l’agenda (Ed. Primària) o una nota a la 
bosseta (Ed. Infantil) per fer-la arribar al mestre corresponent.  
 
PUNTUALITAT: La puntualitat a les hores d’entrada  i  sortida és molt  important  pel bon 
funcionament de l’escola. 
En cas d’arribar tard  s’haurà de portar un justificant. 
Si els familiars arriben tard a recollir als alumnes, es deixaran a la guarderia de l’escola 
després de comunicar-ho i localitzar a la família, i en el moment de la recollida s’haurà 
d’abonar l’import del servei. 
Si les arribades tard són reiterades, es posarà en coneixement de les famílies que es farà 
la comunicació als Serveis Socials de l’Ajuntament. 
 
3. Sortides 
Els alumnes d’Ed. Infantil sortiran per la porta principal de ferro vermella. 
 
Horaris de sortida: 
P3: 12:45 i 16:15h 
P4: 12:50 i 16:20h 
P5: 12:55 i 16:25h 



Els alumnes de C. Inicial (1r i 2n) i 3r sortiran per la porta gris del pati a les 16:30h. 
Els alumnes de 4t i C. Superior (5è i 6è) ho faran per la porta del pati de sorra.  
 
Horaris de sortida: 
4t: 13h i 16:20h 
5è: 13 i 16:25h 
6è: 13h i 16:30h 
 
Els alumnes d’Educació Infantil seran lliurats al pares, mares, tutors o d’altres persones 
autoritzades a les quals se’ls podrà demanar el document acreditatiu corresponent. 
Els alumnes de Primària que tinguin autorització per marxar sols ho faran directament  al 
carrer a on seran acompanyats pels mestres corresponents i els que no tinguin aquesta 
autorització s’entregaran a les persones autoritzades per recollir-los. 
En cas d’haver de sortir abans d’hora, s’haurà de demanar per escrit al tutor/a. 
Especificant clarament el dia, l’hora i la persona que el recollirà.  
En cas de pluja la sortida de TOTS els alumnes serà per les portes de baix del pati. El grup 
classe s’esperarà al porxo i seran els pares els que entraran a recollir-los. 
 
4. Faltes d’assistència 
Totes les faltes d’assistència s’hauran de justificar per escrit al mestre tutor. 
 
5. Horari de visites de pares i mares 
Les entrevistes dels mestres amb les famílies seran concertades prèviament, i normalment 
són els divendres al migdia.  
 
6. Horari de despatx 
Per tal de reunir-se amb l’equip directiu o secretaria s’haurà de demanar cita prèvia.  
 
7. Equipaments 
Educació Infantil: A l’escola tenim un model de bata obligatori, la qual haurà d’estar 
degudament marcada amb el nom i amb una beta per penjar-la. Els abrics i altres robes 
també s’han de portar amb beta i el nom posat. A més es donaran  unes normes 
específiques  de funcionament  d’aquest cicle a principi de curs. 
 
8. Quota de material socialitzat 
La quota de material socialitzat  s’haurà de fer efectiva a l’administradora del menjador 
o mitjançant el banc abans  del  15 de novembre i serà de : 
    . Educació infantil:  63 € 
    . Cicle inicial:  63 € 
    . Cicle mitjà:  63 € 
    . Cicle superior:  63 € 
La quota és equitativa per tots els cicles i contempla les fotocòpies i còpies corresponents 
pel tot el curs, així com el paper corresponent, material socialitzat i individual (un mínim 
de llibretes, bolígrafs, llapis, gomes, etc.) material per les festes, viandes incloses, material 
de plàstica, reposició de joguines i llibres de lectura, etc. 
 



9. Material de classe 
Els alumnes que no paguin la quota corresponent del material socialitzat hauran de dur 
tot el material demanat pels professors, els quals els faran arribar un llistat amb tot el 
material necessari.  
 
10. Esmorzars i altres 
Els alumnes que vulguin, podran portar esmorzar per l’hora del pati (es recomanable un 
entrepà i/o una peça de fruita).   
Està prohibit portar llaminadures, xiclets, pipes, caramels, etc. al recinte escolar. 
L’escola no es farà responsable dels diners que puguin portar els nens/es així com de 
qualsevol altre objecte de valor.  
Així mateix volem recordar que els aparells electrònics i altres joguines estan prohibits a 
l’escola.  Els mòbils no es poden portar excepte en casos d’emergència.  S’ha de 
comunicar al despatx i deixar-los allà.  En cap cas, l’escola es farà responsable de diners o 
qualsevol altre objecte de valor. 
La roba extraviada romandrà al penjador del vestíbul d’entrada un temps determinat.  
 
11. Llibres de text (Reutilització) 
El centre ja compta amb un inventari de llibres a reutilitzar. Cal reposar els nous o 
caducats.  
El preu que aquest any s’haurà de pagar són: 20€ 
No s’han de marcar ni folrar els llibres fins que els hagi vist el tutor. Després hauran de 
folrar-los, ja que pertanyen a l’escola. 
Els alumnes que no estiguin al dia en el pagament del material socialitzat i els que no 
hagin tornat els llibres en òptimes condicions o no els hagin tornat  al finalitzar el curs 
anterior els hauran d’abonar o no rebran el corresponent lot de llibres reutilitzats, i 
hauran de comprar-los fora de l’escola.  
 
12. Material esportiu 
Per poder realitzar les activitats de l’àrea d’educació física és obligatori que els alumnes 
vagin equipats correctament amb: 
-  Xandall o pantaló curt 
-  Samarreta 
-  Mitjons 
-  Calçat esportiu 
És important que el nen/a que pateix alguna malaltia com asma, escoliosi, etc.  faci  
arribar un informe mèdic al mestre d’ E.F. 
El dia que no estiguin en condicions de fer la classe també cal que portin una nota 
explicant els motius. 
Es recomana portar una samarreta de recanvi, tovallola... per canviar-se després de fer la 
classe.  En cas que la classe d’educació física sigui a última hora de la tarda ja no es 
canviaran a l’escola. 
A Educació Infantil hauran de portar roba d’ esport (tipus xandall) i bambes amb velcro. 
Recordeu que al mes d’octubre els alumnes de 2n i 3r curs de Primària  comencen a anar 
a la piscina, per la qual cosa, s’haurà de fer el pagament de la piscina al mes de 
setembre. 
 



13. Sortides i Activitats 
Tots els alumnes del centre hauran de tenir degudament complimentada l’autorització 
general dels pares o tutors per poder fer una activitat o sortida. 
Aquestes sortides estaran contemplades i recollides a la Programació General Anual del 
curs 2021-2022.  
Totes les sortides i activitats es pagaran a l’administradora del  menjador de 9h a 10:30h  
del matí  o a través de “La Caixa”, respectant les dates indicades en les diferents 
convocatòries. 
Fem una crida als pares i mares dels alumnes perquè participin en la major part de les 
sortides, ja que són activitats programades pel centre de caire pedagògic i sociocultural i a 
més a més farà que surtin més econòmiques. 
Recordeu que no s’acceptarà el pagament de l’activitat fora del termini especificat en la 
nota informativa corresponent. 
 
14. Medicaments i accidents escolars 
En un full s’ha d’especificar el medicament, l’hora en que s’ha d’administrar, la      
dosificació, etc. A més a més, s’ha de portar la recepta mèdica i l’autorització dels pares o 
tutors a la persona que l’ha d’administrar.  
Agrairem que sempre que sigui possible, s’eviti haver d’administrar medicació en horari 
escolar i es faci a casa. 
En cas d’accident, incident o malaltia l’escola prendrà les mesures oportunes, però en 
qualsevol cas es notificarà immediatament a les famílies. 
Us demanem, si us plau, que estiguin al dia els telèfons i també localitzables. 
 
15. Disciplina 
L’escola es regeix  per les NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre) les 
quals trobareu penjades a la web de l’escola.  
 
16. Escola 
El Consell Escolar del centre és el màxim òrgan gestor de l’escola, ja que en ell hi són 
representats tots els estaments que la componen. 
Per tal que sapigueu a qui adreçar-vos en cas de dubtes i seguint aquest ordre, però en 
qualsevol cas també us podeu adreçar al pare/mare delegat de classe: 
 
- Temes Pedagògics:     1. Tutor/tutora o mestre especialista 
                                       2. Equip directiu (Cap d’estudis o Director) 
                                       3. Consell Escolar 
- Menjador:                  1. Administradora –Coordinadora - monitora 
                                      2. Director 
                                      3. Consell Escolar 
- Extraescolar:              1. Monitor o monitora 
                                      2. A.M.P.A  
                                      3. Consell Escolar 
 
 
 
 



17. Calendari de reunions de nivell amb els pares/mares i lliurament d’informes 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lliurament d’informes 
 
 E .INFANTIL E .PRIMÀRIA 

1ª Avaluació 31 de gener de 2022 22 de desembre de 2021 

2ª Avaluació  8 d’abril de 2022 

3ª Avaluació 22 de juny de 2022 22 de juny de 2022 

 
18. Servei de Guarderia 
L’escola ofereix un servei d’acolliment per als nens que per qualsevol circumstància els 
pares hagin de deixar-los de 8 a 9:30h i de 16:30 a 17:30.  L’horari de la tarda es mantindrà 
segons la demanda, sinó s’anul·larà.  Els preus són: 
 
Mitja hora durant tot el mes: 20 € 
1 hora diària durant tot el mes: 35 € 
1 hora i mitja durant tot el mes: 40 € 
 
En cas de ser dos o més germans es reduirà 3€ per nen. 
 
- Dies esporàdics: 2€ mitja hora; 3’50 €/hora i 4€/hora i mitja. 

*Aquets preus seran revisats a principi de curs en funció del nombre d’alumnes usuaris.  
És obligatori fer el pagament de 2€ en el cas que els alumnes no siguin recollits a l’hora i 
vagin a l’acollida. 
 
19. Servei de Guarderia sisena hora 
Els alumnes d’Educació Infantil que tenen germans a primària podran gaudir del servei de 
guarderia gratuït de 8:30 a 9:30h.  
Els alumnes de P3 començaran a partir del 20 de setembre. 
 
20. Servei de Menjador 
El servei de menjador comença el dia 13 de setembre per a tots els alumnes a excepció de 
P3 que començarà el dia 20 de setembre.  
L’hora de sortida a partir del dia 6 de juny del 2022 serà a les 15 hores. 
El nº de telèfon per donar de baixa a un alumne o comunicar-se amb l’administradora 
del menjador és el  610427438,  de 9 a 10:30 h. 
 

P3 3 de setembre 

P4 30 de setembre 

P5 4 d’octubre 

1r 27 de setembre 

2n 28 de setembre 

3r 23 de setembre 

4t 22 de setembre 

5è 5 d’octubre 

6è 20 de setembre 



21. Famílies delegades de classe 
Tal com indiquen les normes de l’Escola a la primera reunió de curs es renovaran els  
càrrecs de Pares/mares Delegats/des de classe. Recordeu que una de les funcions 
d’aquests  Delegats de Classe és servir de nexe entre els pares i els mestres tutors per 
temes generals. Les normes de funcionament seran les mateixes del curs anterior.                              

 
D. A.M.P.A. 
 
22. Activitats de l’ A.M.P.A.  
Les activitats  de l’ A.M.P.A començaran al mes d’octubre . 
Les inscripcions es podran fer en el local del A.M.P.A a partir del dia 13 de setembre i 
l’horari serà de dilluns a divendres de 16:30 h fins a les 17:30 hores. 
Les activitats que s’ofereixen aquest curs són: 
 
 

 

- Iniciació bàsquet 

- Reforç escolar 

- Hip- hop 

- Patinatge 

- Modelatge 

- Iniciació al ganxet 

 

- Manualitats 

- Anglès 

- Multiesport 

- Futbol 

- Ball 

- Robòtica 

 

 
 
La portada a terme de les diferents activitats dependrà de la quantitat  mínima 
d’inscripcions necessària; per la qual cosa demanem la vostra col·laboració, apunteu els 
vostres fill. 
L’horari de les activitats serà de dilluns a divendres de 16:30 h a 17:30h. 


