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 Generalitat de Catalunya                  
Departament d’Educació 

Escola Josep Ventalló i Vintró 

 

 

INFORMACIONS GENERALS CURS 2019-2020 

CALENDARI ESCOLAR 

INICI DE CURS: Dijous 12 de setembre. 

Els nens i nenes de P3 faran l’adaptació en horari de matí del dijous 12 al dimarts 17 

de setembre. Els horaris i els llistats dels grups es penjaran el  6 de setembre a 

l’escola. 

HORARI:  de 9:00h a 12:30h.  i de 15:00h. a 16:30h. 

Passats 5 minuts la porta es tancarà. Procureu respectar l'horari, és important per a 

tots la puntualitat en les entrades i sortides. Si algun alumne/a arriba tard haurà de 

deixar constància al registre de secretaria. Només les famílies de P3 podreu 

acompanyar i recollir els vostres fills/es fins a la porta de l'aula.   

 

JORNADA INTENSIVA (De 9 a 13:00h) : 

El 20 de desembre de 2019, 3 d’abril de 2020  i  del 8 fins el 19 de juny de 2020 

FESTIUS: 

Festes oficials que determina el Ministeri de Treball:  

 Divendres 1 de novembre de 2019 

 Divendres 6 de desembre 2019 

 Divendres 1 de maig 2020 (Festa Treball) 

Festes de lliure disposició:  

 Dijous 31 d’octubre 2019 (Tot Sants) 

 Dijous 5 de desembre 2019 (pont del 5 al  8) 

 Dilluns 24 de febrer (Carnestoltes)   

 Dilluns 30 d’abril 2020 (pont Festa Treball) 

 Dilluns 1 de juny de 2020(segona Pasqua) 
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VACANCES: 

- NADAL.- del 21 de desembre de 2019  fins al 7 de gener de 2020, ambdós 

inclosos. 

- SETMANA SANTA.- del 4  al 13  d’abril de 2020, ambdós inclosos. 

ÚLTIM DIA DE CURS:   19 de juny de 2020 

MATERIAL A PORTAR  

EDUCACIÓ INFANTIL: P3, P4, P5 

Bates 

- 1 Bata de màniga llarga per pintar,  amb el nom complet  i goma al coll i punys.  

Bossa de neteja.  Cal portar una bossa de roba, marcada amb el nom complet, per 

posar els estris de neteja personal: un got de plàstic, una capsa gran de mocadors 

de paper i una capsa de tovalloles humides. Aquesta bossa es queda a la classe 

tota la setmana. Divendres se l'emporten a casa.  

Bossa de recanvi (P3 , P4 i P5): Cal portar una altra bossa per penjar, amb una muda 

completa de roba de recanvi, tot marcat amb el nom complet. També han de 

portar unes sabates. 

 Molt important: Totes les bates, jaquetes, abrics, anoracs,... que portin a l'escola 

han de dur una cinta per penjar, si no cauen a terra i s’embruten. Aquesta roba  

també ha d'estar marcada amb el nom complert. 

CICLE INICIAL: 1r i 2n 

-  1 bata per Ambients (pot ser una camisa o samarreta vella). 

-  1 carpeta de gomes sense separadors, millor amb bossa lateral perquè no caiguin 

els fulls. 

- Un estoig senzill de roba, NO METÀL·LIC, per guardar el llapis i la goma. La resta de 

material és comunitari. 

- Llibreta viatgera de l’ Escola Josep Ventalló (pels socis de l’AMPA gratuïta). La resta 

dels alumnes la podrà comprar a l’escola.  

- una capsa de mocadors de paper. 

- 1 motxilla sense rodes a ser possible. 
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 Molt important: Totes les bates, jaquetes, abrics, anoracs, ... que portin a l’escola 

han de dur una cinta per penjar i han d’estar marcades amb el nom complet. 

CICLE I MITJÀ: 3r i 4t 

- 1 bata per Ambients (pot ser una camisa o samarreta vella). 

- 1 carpeta de gomes  

- 1 estoig, no metàl·lic (llapis, goma, maquineta, regle de 15 cm., colors de fusta, 

retoladors.  

- L’alumnat de 4t també hauran de portar un bolígraf vermell  i bolígraf blau (els 

bolígrafs del tipus que es puguin esborrar). A l’alumnat de 3r se’ls hi demanarà més 

endavant. 

-  Agenda escolar Josep Ventalló (pels socis de l’AMPA gratuïta). La resta dels 

alumnes la podrà comprar a l’escola.  

- Recordeu  que cada nen i nena ha de portar mocadors a diari pel seu ús personal. 

Llibretes : NO cal comprar-les. Per tal d’unificar-les es donaran a l’escola  i estaran 

incloses a la quota de material. 

CICLE SUPERIOR: 5è i 6è 

Per a 5è  

-     1 bata per activitats d’Expressió Plàstica (pot ser una camisa o samarreta vella). 

-    Estoig complet amb: goma, llapis, maquineta, bolígraf  blau o negre i vermell, i 

colors de fusta. 

- Regle de 15 cm., cartabó, escaire i semicercle . 

- Compàs. 

- 1 carpeta classificadora 

Llibretes : NO cal comprar-les. Per tal d’unificar-les es donaran a l’escola  i estaran 

incloses a la quota de material. 

Per a 6è 

-    Estoig complet amb: goma, llapis, maquineta, bolígraf  blau o negre i vermell, i 

colors de fusta. 

- Regle de 15 cm., cartabó, escaire i semicercle . 

- Compàs. 
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- 1 carpeta classificadora 

- Flauta. Hohner, funda verda 

Llibretes: NO cal comprar-les. Per tal d’unificar-les es donaran a l’escola  i estaran 

incloses a la quota de material. 

 Recordeu  que cada nen i nena ha de portar mocadors a diari pel seu ús personal. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA: 

Els dies que es fa Educació Física, tot l’alumnat de Primària (de 1r a 6è) ha de portar 

xandall o roba específica d’esport i sabatilles esportives. També cal que portin en 

una bossa diferent, exclusiva per Educació Física,  una samarreta de recanvi i 

tovalloles  humides. 

COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIES: entrevistes, agenda i 

informes 

- Farem una reunió de nivell o cicle, en començar el curs, a finals de setembre, 

octubre. És molt important la vostra assistència per conèixer els detalls del curs i 

presentar-vos el/la tutor/a i l’equip de mestres del vostre fill/a. 

- Cada tutor/a us informarà de l'horari setmanal en el qual li podeu demanar hora 

per fer una entrevista individual – intenteu adaptar-vos a l’horari.  

- L’agenda o la llibreta viatgera ens servirà també com a eina de comunicació. Tant 

mestres com famílies la utilitzarem per concertar entrevistes, per anotar qualsevol 

incidència que afecti als vostres fills/es i per conèixer i fer el seguiment dels deures a 

realitzar a casa. Recordeu de revisar-la diàriament. 

- A P3, P4 i P5 donarem dos informes al llarg del curs, un al mes de gener i l'altre al 

juny.  

-A Primària donarem tres informes, un abans de vacances de Nadal, un altre per 

Setmana Santa i l’últim a final de curs.  

- L’horari de direcció per atendre les famílies és de 9:00 a 9:30 hores. A l’inici de curs 

es penjarà una ampliació d’horari per atendre a les famílies. També es pot 

concertar entrevista en altres franges horàries demanant dia i hora a la secretaria 

del centre. 
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AMPA (Associació de Mares i Pares de l’Escola) 

L’AMPA participa activament en la vida escolar del centre: organitza activitats 

extraescolars, ens ajuda amb la socialització dels llibres de text, col·labora en les 

festes de l’escola, té representació al Consell Escolar i aporta, amb les seves idees i 

el seu temps, una millora a la tasca educativa que fem des del centre. Per això, des 

de l’escola us animem a fer-vos socis. La quota de soci és familiar i només val 18 

euros/any. A més de fer-vos un regal de benvinguda tindreu d’altres avantatges.    

LLIBRES DE TEXT i QUOTA DE MATERIAL 

L’alumnat ha de venir el primer dia amb els llibres de text (1r i 2n) i el material escolar 

necessari.  

No poseu el nom als llibres ni els folreu, porteu-los en una bossa amb el nom a fora.   

El dia d’entrega de notes l’escola dóna un full amb les quotes de material i 

socialització a pagar pel proper curs 2019-20  

L’AMPA, pels seus socis,  posarà a la venda els llibres a la biblioteca de l’escola, 

dijous 5 de setembre ( de 9h a 13h i de 16h a 18h) i divendres 6 de setembre (de 9h 

a 13h). Podreu fer-vos socis allà mateix. 

MENJADOR ESCOLAR 

Aquest servei està al càrrec d’una empresa externa però el menjar es cuina a 

l’escola. Aquest servei començarà el dia 12 de setembre, primer dia d’escola. 

Existeix la possibilitat d’adquirir tiquets de menjador per aquell alumnat que es quedi 

esporàdicament,  aquests s’hauran d’adquirir a la Caixa de Pensions “La Caixa” o al 

BBVA,  s’haurà d’avisar per escrit a la bústia del menjador, abans de les 10 del matí 

del dia que facin ús d’aquest servei. 

S’aconsella que els nens i nenes que comencen P3 no es quedin els primers dies fins 

que facin l’adaptació a l’escola.  

Els nens i nenes d’Educació Infantil, P3, P4 i P5 que es quedin al menjador diàriament 

hauran de portar una bata o un pitet. L’alumnat de P3 hauran de portar un llençol i 

una manteta per fer la migdiada. 
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ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS 

Els dies de pluja, les famílies de P4 i P5 podreu acompanyar els nens fins al vestíbul  i 

recollir-los a la classe. Les famílies de 1r i 2n podran entrar fins el vestíbul a recollir els 

nens quan plogui. 

L’alumnat de 1r i 2n no podran marxar sols de l’escola. Només els podran recollir 

adults o germans que facin Cicle Superior prèvia autorització signada. 

L’assistència a l’escola és totalment obligatòria. S’ha de comunicar per escrit o per 

telèfon al tutor/a del nen/a el motiu pel que falta. Recordem que només és 

justificada una absència per motius de salut.  

 

Pel bon funcionament del centre és imprescindible la puntualitat. L’alumnat que 

arribi tard ha de passar per l’edifici d’Administració acompanyat de l’adult i omplir el 

llibre de control de retards. Un cop signat el control podrà pujar a classe sempre i 

quan no  interfereixi en l’activitat.  

 

Recordeu que no es pot donar res a través de la reixa del pati. Si heu de fer arribar 

alguna cosa als vostres fills o filles dirigiu-vos al conserge de l’escola.  

 

Si durant la jornada escolar s'ha de venir a buscar a algun alumne es comunicarà al 

conserge per tal que sigui ell qui el vagi a buscar (les famílies no recullen 

directament els nens de la classe). Igualment, serà el mateix conserge o alguna 

mestra qui acompanyarà aquells alumnes que arriben tard. En cap cas sortirà cap 

alumne sol en horari escolar. 

 

Tampoc es permet l’entrada al centre amb gossos o altres animals de companyia. 

Igualment us recordem que l’escola és un espai lliure de fum i  no es pot fumar. 

PÀGINA WEB DE L’ESCOLA 

Podreu llegir les notícies més importants de la vida a l’escola i també hi trobareu 

documents de referència que us poden ser útils. Feu-hi una mirada de tant en tant!!  

www.escolajosepventallo.cat 


