
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mar i Cel  
C/ Clot de Bassó, 20 
08880 CUBELLES 
Tel. 93 895 18 55 
ceipmaricel@xtec.cat   

INFORMACIONS D’INICI DE CURS 2019-2020 

1. INTRODUCCIÓ 

La Comunitat Educativa del Mar i Cel us vol donar la benvinguda en aquest nou 
curs escolar.  
Us volem recordar que, darrere de cadascuna de les decisions, hi ha un cos de 
professionals que comparteix un mateix horitzó: una escola basada en la igualtat i 
equitat. Enguany iniciem el Projecte Educació per la igualtat, amb l’objectiu 
d’impregnar la nostra escola de valors, excloent qualsevol mostra de 
discriminació. 
Un curs més us demanem que ens feu confiança i sigueu còmplices de totes les 
iniciatives derivades del nostre projecte d’escola, així com en el compliment de la 
normativa de centre. No és un camí fàcil ni, segurament, lliure d’errades però, a 
vegades, cal equivocar-se per seguir avançant. I, si ho fem plegats i amb el 
vostre escalf, res no ens podrà aturar. 
 
 
Gràcies per la vostra col·laboració. 

 
Equip Mar i Cel 
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ESPECIALISTES 

 
Música: Xavier Jorba i Maria Baza 

Educació Especial: MªTeresa Capdet 

Educació física: Raúl Limón (Coordinador Riscos laborals) 

Llengua estrangera: Ester Baldomà i Maria Baza 

Reforç Comunitat Petits: Laura de Bertomeu 

Reforç Comunitat Mitjans: Anna Borrut  

Reforç Comunitat Grans: Noèlia Garcia 

 

ALTRES PROFESSIONALS 

Vetlladores: Maria Rosario  Sánchez 
Psicopedagoga: MªJosep Morales/Sandra Rente 
Monitores del Menjador: Araceli Carnerero,  Esther Viñas,  Isabel Rodríguez, 
Maria Pamplona, Mercè Buldó, Natàlia Colet, MªÁngeles García, Jordi Obach, 
Jennifer Arias i Melany Tornero. 
Gestió: Josep Blanco 
Directora de Menjador: Assumpta Coll 
Coordinadora de Menjador: Rosa Rubio 
Cuinera: Maria Salone 
Ajudant de cuina: Salvadora García 
Servei d’Acollida (matí i tarda):  Rosa Rubio, Mercè Buldó, Araceli 
Carnerero i Esther Viñas. 
Administrativa: Yolanda Gómez 
Conserge: Isabel Molina Calixto 
Servei Neteja: Servei Municipal de Neteja d’Edificis  

2. ORGANITZACIÓ DEL CURS 

CONSELL ESCOLAR 

Presidenta Noelia Garcia Izquierdo  

Cap d’Estudis Laura de Bertomeu Sala 

Representants Mestres Saray Fuster Roca 
Verònica Paredes Cuesta de los rios 
Ester Baldomà Fabregat 
Montse Campan Massana 

Representants Pares Montse Gamboa Canovas 
Adriana Puentes Jurado 
Marià Talló Barberan 
Pilar Gata Duran 

Representant  AFA Sonia Rodríguez Guasch 

Representant PAS Isabel Molina Calixto 

Representant Ajuntament Ester Pérez Massana 

Secretària Anna Borrut Jové 

EQUIP DIRECTIU 

Directora Noelia Garcia Izquierdo 

Cap d’Estudis Laura de Bertomeu Sala 

Secretària Anna Borrut Jové 

CONSERGE 

Isabel Molina Calixto 

ADMINISTRATIVA 

Yolanda Gómez 

MESTRES TUTORS/ES 

 
COMUNITAT DELS PETITS 
P3:  Imma Vargas  
P4:  Silvia Tomás 
P5:  Verònica Paredes(Coordinadora Com. Petits)/Esther Velázquez  
 
COMUNITAT DELS MITJANS                                     
1r: Esperança Galdeano    
2n: Saray Fuster   (Coordinadora Com. Mitjans) 
3r: Marta Larrosa/Ester Cadafalch 
 
COMUNITAT DELS GRANS 
4t A:  Cristina Urban 
4t B:  Montse Campan  (Coordinadora Com. Grans) 
5è A: Pau Comas  (Coordinador TAC) 
5è B: Alba Martínez 
6è A: Ruth Moreno 
6è B: Xavier Jorba 

 

3. HORARI 

 
Educació Infantil i Educació Primària: de 9 a 12’30h del matí i de 14’30 a 16h. 
 

4. RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA 

Per tal de mantenir unes relacions i intercanvi d’informació tenim  regulats 
tres nivells de comunicació: 

- Avaluacions: S’elaboraran tres informes escrits a Primària i dos a 
l’etapa d’infantil (un al febrer i l’altre al juny). 

- Reunions de curs: Es realitzarà una reunió de classe al llarg del curs 
com a mínim. 

- Entrevistes individuals: Les entrevistes individuals amb el tutor/a  o 
especialistes són tan importants com els informes, de manera que 
cada família hauria de tenir, almenys, una entrevista durant el curs. 
La citació podrà fer-se a través del/a mestre/a o de les pròpies 
famílies. Recomanem no esperar els  últims dies del trimestre. 



 
Recordem que per quedar-se a dinar un dia qualsevol caldrà avisar  el mateix 
dia entre les 9 i les 10h del matí al telèfon del menjador. 
 

7. SERVEI D’ACOLLIDA 

PREUS ACOLLIDA MATÍ (7:30h a 9h) 

Soci AFA  2’5€ / dia 32€ mes 

No soci AFA 5€ / dia 50€ mes 

PREUS ACOLLIDA TARDA 

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

Soci AFA  1€ Soci AFA 2’5€ 

No soci AFA 5€ No soci AFA 5€ 

 
Caldrà comunicar, abans de les 11h, a l’empresa Jocs i taula  si es fa ús del 
servei d’acollida 
Aquest servei es fa al menjador de l’escola. La porta d’accés des del carrer 
serà la de la cuina. S’obriran les portes de l’acollida de la tarda a les 16’25h. 
No abans. 

 

8. AVISOS I RECORDATORIS GENERALS 

NOTIFICACIONS  

FAMÍLIA-ESCOLA 
Les notificacions adreçades al mestre es faran a través d’una nota escrita a la 
llibreta de notes o agenda. Els infants  hauran d’arribar amb la llibreta a la mà 
i lliurar-la al/la mestre. També disposeu del correu d’aula per comunicar-vos. 
Les notificacions adreçades a Direcció es faran per correu electrònic 
(a8064751@xtec.cat) o registre d’entrada a la secretaria del centre. 
 
ESCOLA-FAMÍLIA 
Les circulars de l’escola, de l’AFA i Jocs i Taula (menjador) arribaran a les 
famílies per correu electrònic, exceptuant les que necessitin autorització, que 
també es faran en format paper. 
Enguany com a novetat, cada grup classe tindrà una adreça electrònica per 
tal de fer arribar els comprovants de pagament per qui així ho necessiti. A les 
reunions d’inici de curs us facilitarem l’adreça. 
Les notificacions del tutor/a adreçades a les famílies es realitzaran a través 
d’aquesta adreça  

 

9. JOGUINES A L’ESCOLA     

A l’escola no s’han de portar: joguines de casa, aparells electrònics, 
llaminadures, diners, objectes valuosos, mòbils i objectes perillosos. 
En cap cas, l’escola es farà responsable de la pèrdua o desperfecte que es 
se’n  pugui ocasionar. 

 

10. PATINETS I BICICLETES A L’ESCOLA     

Queda prohibit la circulació dels patinets, bicicletes i/o similars al pati 
de l’escola. 
 

5. AGENDA-LLIBRETA 

Els/les alumnes que portin una nota de casa escrita a l’agenda, hauran 
d’arribar amb una llibreta a la mà (els/les alumnes d’infantil) i lliurar-la al/la 
mestre/a. 
L’agenda serà obligatòria de 1r a 6è (sense cost pels socis de l’AFA). 

 

6. SERVEIS DE MIGDIA 

Els serveis de migdia han de ser una continuïtat de tot el procés educatiu que 
porta a terme l’escola. És per això que ens esforcem a tenir un equip de 
monitores de migdia el màxim de coherent amb la línia pedagògica de 
l’escola i el més estable possible. 
 

A. HORARI GENERAL  

De P3 a 3r 
Dinar de 12:30 a 13:30h 
P3 (migdiada) de  13:30 a 14:15h 

 

De  4t a 6è Dinar de 13:30 a 14:25h 

 
B. MENJADOR 

Coordinació Pedagògica 
AFA 
Directora de Menjador 

Gestió 
Coordinadora de Menjador 
Empresa JOCS I TAULA 

Telèfon 648131029 

 
Qualsevol modificació permanent del menú per problemes de salut, així com 
qualsevol al·lèrgia caldrà informar-ho per escrit a la coordinadora de 
menjador i adjuntar l’informe mèdic. 
 
Cada dia de 9 a 10h  hi haurà la coordinadora al menjador de l’escola. Us 
podreu adreçar a ella per tal de solucionar qualsevol dubte. 
Per venir a buscar als nens/es en horari de menjador caldrà picar al 
timbre de la cuina. Es prega que s’avisi d’aquest fet amb antelació.  
 
Si algun nen o nena fix/a no ve algun dia, per tal que no cobrin el menú 
sencer, caldrà trucar al telèfon del menjador, abans de les 10h  i especificar 
expressament els dies que estarà absent del menjador.  
 

PREUS DELS MENÚS DE MENJADOR 

Soci AFA fix 6€ 

No soci AFA fix 6’20€ 

Esporàdic soci AFA 6’60€ 

Esporàdic no soci AFA 6’80€ 

 
NOTA: En cas que un infant  fixe no es quedi al menjador, i sempre i quan es 
comuniqui abans de les 10h del dia de l’absència, es cobrarà l’import mínim 
establert per l’empresa.  
 



11. ENTRADES 

Les portes s’obriran a les 9 hores del matí i a les 14’30 hores de la tarda i les 
tancaran a les 9:05 i a les 14:35 hores.  
Donat que és la mateixa persona qui s’encarrega de totes les portes, 
preguem tingueu una mica de paciència, moltes gràcies, us agraïm la vostra 
comprensió. 
Els nens i les nenes de P3, P4 i P5 entraran per la porta d’Educació Infantil. 
L’alumnat d’infantil entrarà acompanyat de les famílies fins a la classe. 
Els nens i nenes de 1r, 2n i 3r faran les entrades i sortides per les escales 
exteriors, així doncs, la porta d’accés serà la de l’Av Pompeu Fabra. 
4t, 5è i 6è entraran sols/es a l’escola per la porta principal. 
 

12. SORTIDES 

Les portes d’Educació Infantil s’obriran a les 12:25 hores del matí i a les  
15’55 hores de la tarda i les portes d’Educació Primària s’obriran a les 12:30 
hores del matí i a les 16 hores de la tarda. Les famílies hauran de ser 
puntuals en recollir als nens/es. En cas de qualsevol imprevist, podreu trucar 
a l’escola per tal que es puguin quedar al servei d’acollida de la tarda. 
Les famílies de P3 i P4 i P5 podran entrar fins a les classes a recollir als seus 
fills/es. 
Els alumnes de 1r, 2n i 3r baixaran per les escales exteriors i sortiran per la 
porta de la cantonada de l’ Av. Pompeu Fabra amb Clot del Bassó. En cas de 
pluja, sortiran per la porta principal. 
Per facilitar la localització i identificació de les famílies aquestes hauran de  
romandre fora del recinte escolar i deixar lliure la porta principal (4t, 5è i 
6è) fins que hagi acabat la sortida de tots els alumnes del centre.  
 

13. VESTUARI DELS ALUMNES 

Tota la roba d’ús més quotidià (bates, tovallons, jaquetes,...) han d’anar 
marcades amb el nom de l’alumne/a i portar una beta per penjar-les. 
La roba que es trobi sense identificar es guardarà a Consergeria fins l’últim 
dia de cada trimestre. A partir d’aquesta data es portarà a una institució. 
S’aconsella que a les sortides escolars de dia sencer els alumnes vinguin 
amb la samarreta i xandall de l’escola o similar. 

 

14. MOTXILLES A INFANTIL I PRIMÀRIA 

Per tal d’optimitzar millor els espais demanem que les motxilles no siguin 
gaire grans i sense rodes (ja que no es poden penjar als penjadors). 
 

15. ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ 

Aquells/es nens/es que pateixin una malaltia infecciosa (grip, conjuntivitis, 
diarrea, erupcions a la pell...) o tinguin símptomes de pediculosi (polls) 
hauran de quedar-se a casa. 
La medicació s’haurà de donar a casa. En cas que per absoluta necessitat,  
s’hagi de donar a l’escola, cal la certificació mèdica on s’indiqui el nom, la 
dosi i l’horari en que se li ha d’administrar. També s’haurà de signar una 
autorització que facilitarem des de l’escola, a les 9 del matí. 
El medicament caldrà lliurar-lo a la Direcció del centre. 

 

 

16. ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

Equip Directiu: caldrà demanar hora  prèviament a l’administrativa, conserge 
de l’escola o bé per mail. 
Tutors/es i especialistes: s’informarà a les reunions d’inici de curs de l’horari 
de visita, així com del correu d’aula. 
Administració: l’horari és els dilluns, dimecres i dijous (quinzenal), de 8:30h a 
13h i de 15 a 16h. Per demanar qualsevol documentació (certificat, beca,...) 
us haureu d’adreçar a ella en l’ horari abans indicat. 
AFA: l’horari és els dilluns, dimecres i divendres de 15:30 a 17:30h. 
 

17. PUNTUALITAT 

Enguany continuem a l’escola el Projecte d’impuls per la lectura ILEC. La 
puntualitat serà clau per garantir el seu bon funcionament. Així doncs, tots 
aquells nens i nenes que arribin més tard de les 9’05h entraran a l’aula a les 
9’30h un cop finalitzada l’activitat ILEC. 
Un cop tancades les portes, les famílies que portin als seus fills/es amb 
retard, hauran de passar per administració per informar del motiu del 
retard i si s’escau, entregar el justificant.  
En cap circumstància es podrà  entrar a les aules ni acompanyar pel 
passadís en horari lectiu, ja que els mestres han d’atendre els alumnes i 
les alumnes. 
 

18. ASSISTÈNCIA 

És important que els nens i les nenes assisteixin a l’escola. Les faltes 
d’assistència s’hauran de justificar al tutor/a, mitjançant l’agenda o la llibreta 
de notes.  
 

19. SORTIDA EN HORARI LECTIU 

En cas d’haver de sortir de l’escola en horari lectiu, haureu de passar per 
l’administració de l’escola per omplir una autorització. 
Quan vingui a buscar el nen/a una persona que no sigui l’habitual, s’haurà de 
comunicar al tutor/a, amb antelació si és possible. 
 

20. MALALTIES  

Quan un nen/a presenti símptomes de malaltia s’avisarà telefònicament a la 
família. En cas d’accident (o situació greu) que requereixi anar a un centre 
hospitalari, s’avisarà a la família i es portarà al nen/a a l’hospital en 
ambulància o taxi. 
És molt important que l’escola tingui els telèfons actualitzats. Davant de 
qualsevol canvi cal notificar-ho a l’administrativa. 
 

 



25. QUOTES MATERIAL 

Les quotes de material i/o qualsevol activitat s’han de fer efectives als 
caixers de l’entitat bancària mitjançant  el codi de barres o per 
transferència bancària.  
NO es faran pagaments de cap tipus a l’escola en metàl·lic. 
 

QUOTES DE MATERIAL 

Educació Infantil 
 1r i 2n de Primària 

130€ 

3r, 4t 5è i 6è de Primària 100€ 
Núm de compte: ES72 2100 4217 1221 0022 4582 

*Les famílies nombroses o monoparentals  podran gaudir d’un 15% 
de descompte (cal presentar l’acreditació). 
 
Recordeu posar el nom i el curs en qualsevol de les transferències 
que realitzeu (sortides, activitats, material…) així com lliurar als 
tutors/es o enviar per mail el comprovant de pagament i l’autorització 
degudament signada. 
 
La Direcció i Serveis Socials atendran a les famílies que presentin 
dificultats per fer front al pagament. 
Cap centre escolar pot dur a terme el seu Projecte Educatiu sense el 
suport econòmic de les famílies.  
Agraïm la col·laboració de tots i totes. 
 
IMPORTANT: Al llarg del curs us anirà arribant informació tant de 
l’escola, com de l’AFA i/o d’altres entitats  del municipi. Pel vostre 
interès, cal que llegiu bé tota la informació que us arribi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 21. MASCOTES 

Queda prohibida l’entrada d’animals domèstics al recinte escolar. 
Si en algun cas puntual, la família vol ensenyar algun animal en concret als 
nens i nenes de l’escola, haurà de demanar permís a la Direcció del Centre.  
 

22. ANIVERSARIS  

Els aniversaris es poden celebrar a l’escola al cicle d’Educació Infantil. En 
cas de que vulgueu que els vostres fills/es celebrin l’aniversari a l’escola,  es 
podrà portar fruita o entrepans per compartir amb els companys/es. Tot 
haurà de ser comprat i acompanyat del tiquet de l’establiment. Caldrà 
portar  tovallons i espelmes. Per beure els infants ja tenen aigua a la classe. 
Cal avisar al tutor/a amb com a mínim dos dies d’antelació. No es podran 
repartir llaminadures. 
En cap cas, ni Infantil ni Primària, es repartiran invitacions de festes o 
celebracions. 
 

23. ELS ESMORZARS SALUDABLES 

Des de l’escola volem fomentar uns bons hàbits alimentaris i és per això que 
aconsellem als nostres alumnes que portin esmorzars saludables. 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
Entrepans i/o fruita, no es podrà portar ni sucs ni làctics.  
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
L’escola continua apostant pel foment d’hàbits saludables en aquesta etapa 
de Primària. És per aquest motiu, que recomanem que els nens i nenes 
portin esmorzars sans (entrepans, fruites, cereals...). Evitar galetes, brioxeria 
industrial, sucs... 
 
Per afavorir el reciclatge, recomanem que els nens i nenes portin l’esmorzar 

sense embolcall dins d’una carmanyola. 
 

24. XARXES SOCIALS 

Podeu trobar informació de l’escola i de les activitats que es fan durant el 

curs mitjançant: 

         

 

         A INSTAGRAM @escolamaricel 

        

Al DRIVE de cada grup amb accés restringit des de la web (les        

contrasenyes es facilitaran a les reunions d’inici de curs). 

 

         A la nova WEB de l’escola: http://agora.xtec.cat/ceipmaricel/ 

 


