
      
 
 
 
 
     

  
A TOTES LES FAMÍLIES DEL CENTRE 

 
Benvolgudes famílies, us donem la benvinguda al nou curs escolar 2019-20. 

 
A continuació us comuniquem la següent informació: 
 
 
1. MESTRES  TUTORS/RES  I  ESPECIALISTES 

Educació Infantil 
 
P3-A: Glòria Molina                 P4-A: Pepi Peña (EI)                   P5-A: Pilar Vázquez de Parga  
P3-B: Laia March                    P4-B: Natalia Jiménez                  P5-B: Saray García                 
                                                                                                                        
           
Mestres de suport: Núria Plana, Txelo Redondo. 
TEI: Marta Aparicio. 
Vetlladora: Montse Lorenzo. 
Mestre d’E.E/Audició i Llenguatge: Elvira Marí. 
SIEI: Marina Cadena, Marta Aparicio. 
 

Primària 

C. Inicial                                     C. Mitjà                                    C. Superior                       ____               
1r-A: Mònica Tarifa                    3r-A: Maite Rillo                       5è-A: Lourdes Albadalejo (TIC)         
1r-B: Esther Gozalbo                 3r-B: Rosa Solé                       5è-B: Ana Calvo (Ana Mª Lorente) 
                                                   3r-C: Maite Tous                      5è-C: Marta Rabasó  
2n-A: Montserrat Ruiz                4t-A: Carolina Borràs               6è-A: Elena Pereira (CS)         
2n-B: Loli López                         4t-B: Mila Sancho                    6è-B: Sònia Bertran 
2n-C: Laura González (CI)        4t-C: Paloma Serrera (LIC)     6è-C: Jordi Marsal  
 
Mestres d’anglès: Cristina Sanvisens, Marta Roqué. 
Mestres d’E.F.: Marta Briansó, Mª Cinta Barceló.    
Mestre de música: Montse San Emeterio (Miquel Prats), Eva Majoral. 
Mestres d’E.E.: Xesca Vidal (RR.LL.), Elena Vizcaíno (CM), Anna Medina. 
Mestra de suport:  M. Ángeles Álvarez.   . 
Mestre de religió i suport: Teresa Boscà. 
 
EAP: Alba Pita, Marta Fresno. 
Logopeda: ?????. 
 
 
• En negreta els/les coordinadors/res de cicle.  
 
• Si desitgeu demanar una entrevista concerteu dia i hora, intentant respectar l’horari d’atenció 

a pares i mares que tenen els/les mestres (els divendres de 12:30 a 13:30 h). 
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2. CALENDARI  ESCOLAR 
 

 INICI DE CURS: 12 de setembre de 2019.   
 
 HORARI DEL CENTRE 

 Educació Infantil i Primària 
                                    - matí de 9 a 12:30 
                                    - tarda de 3 a 4:30 
          * Hora de Suport Escolar Personalitzat a l’alumnat de primària que ho requereixi:  
                                  - de 8:30 a 9 del matí (6è, 3 dies/setmana) 
                                  - de 4:30 a 5:15 de la tarda (4t, 2 dies/setmana) 

 
 

 FESTES LOCALS: 23 de setembre de 2019. 
 
 DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ -també festius-:  24 de setembre (local) i  

                                  4 de novembre de 2019, 24 de febrer i 4 de maig de 2020.                                                           
 

 ALTRES FESTIUS: 11 de setembre, (12 d’octubre), 1 de novembre i 
                    6 (i 8) de desembre de 2019, 1 de maig, (i 24 de juny) de 2020,  
                    i els que determini el calendari laboral del Departament per a l’any 2020. 
 

                                                                             
 NADAL:  del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos).  

 
 SETMANA SANTA:  del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos). 
 
 JORNADA INTENSIVA: el 20 de desembre de 2019, i del 8 al 19 de juny de 2020. 

 
 FINAL DE CURS: 19 de juny de 2020. 

 
 
 

3. AMPA 
 
Horari d’atenció a les famílies:  
dimarts de 9:10 a 10:15 del matí, i dijous de 3:10 a 4:15 de la tarda.   
 

Per informació telefònica:  977.54.84.35 
 
Menjador (Sra. Mercedes): de 8:30 a 9:20h per apuntar-se, i per gestions vàries de 9 a 11h.   
 

Telèfon:  661.73.26.86 
      
 

NOTA IMPORTANT: les famílies que desitgin anar a l’AMPA, a la secretària o a fer qualsevol  
consulta a la direcció del centre (a les 9 del matí i a les 3 de la tarda), hauran d’esperar  
aproximadament 10 minuts fora de l’edifici principal que tot l’alumnat hagi entrat, i sempre  
respectant les instruccions dels conserges.  
 
 
 

      
     PERSONAL  NO  DOCENT 

     Administrativa: Mª Isabel García. 

     Conserge/s: Joan Fortuny.                                 

 

EQUIP  DIRECTIU 

Director:  Víctor Pomerol. 

Cap d’estudis:  Núria Díaz. 

Secretari:  Héctor Viñas. 

Telf. del centre:  977.54.44.89 
 



 
 
 
4. ENTRADES  I  SORTIDES 
 
 

 
Infantil 
 
 

• P3 
- Entraran per la porta central del pati d’infantil.  
- Després de les tres primeres setmanes es faran fileres dins del pati. Les famílies no han d’anar  
a les fileres. 
- La sortida es farà 10 minuts abans. Una sola persona per família podrà recollir-los a les 
respectives classes (procureu ser molt puntuals). 
 
 
Dies de pluja 
Per entrar, una persona per família podrà deixar els nens i les nenes a les respectives classes. 
Per sortir, es farà igual que cada dia. 
 
 
 
 

• P4 i P5  
- Entraran per la porta lateral del pati (per la rampeta del carrer Menorca). 
- Es faran fileres dins del pati, DAVANT DEL PORXO. Les famílies no han d’anar a les fileres. 
- Atenció:  . dues classes de P4 sortiran per la porta central del pati d’infantil;   
                 . les dues clases de P5 sortiran per la rampeta per on han entrat. 
 
 
Dies de pluja 
- Es podrà entrar i sortir per les dues portes del pati d’infantil (la lateral i la central). 
Per entrar, una persona per família podrà deixar els nens i les nenes a la porta de l’edifici d’infantil. 
Per sortir, els/les alumnes sortiran al porxo de l’edifici d’infantil amb els/les respectius/ves 
mestres, i les famílies, al voltant d’aquest espai, esperaran que els/les hi vagin entregant els nens 
i les nenes. 
 
 
 
Atenció:  per tal de no destorbar el funcionament de la sessió de classe, els/les nens/es que  
arribin fora de l’horari normal d’entrada,  solament podran entrar (i també sortir) de l’escola en  
les hores de canvi de matèria   (10, 11, 11:30 del matí i 3:45 de la tarda).  
 
 
 

• També fer constar que als matins els/les conserges no agafaran esmorzars que els/les  
nenes s’hagin oblidat. Solament per raons mèdiques, material escolar oblidat, …?,  
es podran fer excepcions a aquesta normativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Primària 
 
 

• Cicle Inicial (1r i 2n) 
 
- Tots els/les nens i nenes podran entrar per qualsevol de les dues portes principals de l’edifici,  
sense necessitat de fer fileres. Ho faran de forma ordenada i es dirigiran directament cap a les  
seves respectives classes. Les famílies no han d’entrar dins de l’edifici per evitar aglomeracions. 
 
- A la sortida les famílies no han d’anar a les fileres, hauran d’estar al pati sense pujar a la part 
enrajolada, i esperaran que els/les mestres entreguin els nens i les nenes. 
 
 
Dies de pluja 
- S’entrarà igual. 
- La sortida es farà per la porta de la dreta de l’edifici. Les famílies,  respectant l’espai limitat  
per la línea vermella, esperaran a baix de les escales de l’entrada principal que els/les mestres  
entreguin els nens i les nenes. 
 
 
 

• Cicle Mitjà (3r i 4t)  i  Cicle Superior (5è i 6è) 
 
- Tots els/les nens i nenes podran entrar per qualsevol de les dues portes principals de l’edifici,  
sense necessitat de fer fileres. Ho faran de forma ordenada i es dirigiran directament cap a les  
seves respectives classes. Les famílies no han d’entrar dins de l’edifici per evitar aglomeracions. 
 
- La sortida es farà per la porta de l’esquerra de l’edifici. Les famílies esperaran, a baix de les  
escales de l’entrada. 
 
Dies de pluja 
- S’entrarà i se sortirà igual. 
- Les famílies,  respectant l’espai limitat per la línea vermella, esperaran a baix de les escales de 
l’entrada. 

 
 
 
 
NOTA IMPORTANT: les famílies que desitgin anar a l’AMPA, a la secretària o a fer qualsevol  
consulta a la direcció del centre (a les 9 del matí i a les 3 de la tarda), hauran d’esperar  
aproximadament 10 minuts fora de l’edifici principal que tot l’alumnat hagi entrat.  
 
De la mateixa manera, a les 12:30 i a les 16:30h NO es podrá traspasar d’una part a l’altra per 
l’entrada de l’edifici principal fins que tot l’alumnat no hagi sortit. 
 

 
TOT, SEMPRE RESPECTANT LES INSTRUCCIONS DELS CONSERGES i EL PROFESSORAT. 
 
 
 
 

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració. 
Atentament, l’Equip Directiu.                             

                                                       Setembre, 2019. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
5. ALTRES INFORMACIONS 
 

• EN CAS QUE DURANT EL PERÍODE DE VACANCES S’HAGI DONAT ALGUN CANVI 

IMPORTANT EN LA SITUACIÓ DELS VOSTRES FILL/ES, 

- SEPARACIÓ DELS PARES 

- ASPECTES DE SALUT (AL·LÈRGIA, ASMA, D’ALTRES, …) 

            HO COMUNIQUEU AL CORRESPONENT MESTRE/A TUTOR/A, EL MÉS AVIAT  

            POSSIBLE, i/o A TRAVÉS DE LA SOL·LICITUD D’ENTREVISTA. 

 

 

• REUNIONS D’INICI DE CURS-setembre/octubre (a les 16:45 h):    

- divendres, 6 de setembre: P3 (a les 9:30h) 

- dijous, 26 de setembre: C.S. (5è i 6è)     

- dilluns, 30 de setembre: C.M. (3r i 4t)   

- dimarts, 1 d’octubre: P4 i P5   

- dimecres, 2 d’octubre: C.I. (1r i 2n)   

 

 

• PLAÇ PER A SOL·LICITAR (l’imprès a secretaria):  
 

- BEQUES MENJADOR (per l’alumnat d’Infantil i Primària) 

                            -EXCLUSIVAMENT PER L’ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ-  

fins al 19 de setembre de 2019 

 
 

- BEQUES per ALUMNAT amb NEE:  

fins al 25 de setembre de 2019 

 
 

 
 
Us agraïm per endavant la vostra col·laboració. 
Atentament, l’Equip Directiu.                         
                                                          

                                                                                                                         Setembre, 2019. 
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     ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 
                          ESCOLA ELS ÀNGELS 
                                Carrer Menorca 24 
                        La Granja – 43006 TARRAGONA 
                                     Tlf.  977.54.84.35 
 

 
Benvolguts pares/mares: 

 

El fet de fer-se soci, assoleix uns beneficis per als vostres fills: 

 Els serveis de menjador i guarderia matinal  
 Les activitats extra-escolars  
 Gestió venta llibres i roba esportiva 
 Regal de Nadal amb la visita de S.M. el Reis d’Orient i el Pare Noel.  
 Jornada esportiva fi de curs de les activitats extra-escolars esportives  
 Organitzem una festa pel soci de l’A.M.P.A. a final de curs; amb inflables, escuma i berenar.  

 Activitats obertes també a nens d’altres escoles com, el Casal d’estiu, Campus esportius que 

s’organitzen durant els mesos de juny, juliol i setembre  

 
Col·laborem amb l’escola en les següents activitats: 

 

 El Cros dels Àngels 
 Festes que se celebren a l’escola com la Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi i final de 

curs de 6è. 

 

Si voleu més informació sobre algun d’aquests serveis o activitats us podeu adreçar a: 

 
- les oficines de l’AMPA de dimarts de 09:15 a 10:15h i dijous de 15:15 a 16:15h    

del 12 setembre a l’1 de juny. Resta del curs cal mirar els taulells informatius. 

- trucar al telèfon 977.54.84.35  
- per correu electrònic familaelsangels@gmail.com 

 

La quota de l’AMPA té un cost de 25€ i 5€ per cada germà. 
CAP ALUMNE QUE NO SIGUI SOCI NO ES PODRÀ BENEFICIAR DELS DESCOMPTES 

APLICATS A MENJADOR, ACOLLIDA, LLIBRES...   
TAMPOC ES PODRÀ BENEFICIAR DEL DETALL DE NADAL, FESTA FI DE CURS,... 

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o demanda que tingueu i valorem molt positivament 

l’aportació que tant vosaltres com els vostres fills podeu fer al centre. 

 
Cordialment 

 

Junta AMPA 
 
 
 



 
 
 

 

Recordar: ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR 
 
 
 
 

PROTOCOL PAGAMENT SORTIDES PEDAGÒGIQUES 
 

- PER PARTICIPAR EN UNA SORTIDA S’HA DE PAGAR DINS DEL TERMINI 

ESTABLERT AL FULL/AUTORITZACIÓ QUE SIGNA LA FAMÍLIA. 

 

- NO PODEN PARTICIPAR DE CAP SORTIDA DEL CURS ELS/LES QUE TINGUIN 

PENDENT DE PAGAMENT LA QUOTA DE MATERIAL DE CURSOS ANTERIORS,         

I NO HAGIN NEGOCIAT AMB LA DIRECCIÓ EL SEU PAGAMENT. 

 

- SORTIDA 3r TRIMESTRE: 

. SI NO HA PAGAT DINS DEL TERMINI, NO VA. 

. SI HA PAGAT DINS DEL TERMINI  I  DEU LA QUOTA DE MATERIAL:  

  AQUESTA HA DE PAGAR-SE COM A MOLT TARD LA DATA MÀXIMA  

  DEL TERMINI DE PAGAMENT DE LA SORTIDA (últim dia lectiu). 

 

 

 

NO ES FARÀ CAP EXCEPCIÓ A AQUESTA NORMATIVA, SEGONS ACORD DEL CONSELL 

ESCOLAR DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURS 2016-17,  RATIFICAT AL CONSELL 

ESCOLAR DEL 6/6/19 (3r trimestre curs 2018-19). 

 

 

ACORD ADICIONAL: L’ALUMNAT DE PRIMÀRIA QUE SIGUI 

ABSENTISTA NO PODRÀ PARTICIPAR DE LES SORTIDES I  

COLÒNIES PROGRAMADES PER L’EQUIP DE MESTRES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
RETORN ECONÒMIC SI NO ES VA A LA SORTIDA-COLÒNIES 

 
 

Sortida: 
 

Solament es retornarà l’import íntegre de la sortida per causes de força major 
(malaltia, ...).  
 

NO ES CONSIDERARÀ FORÇA MAJOR SI L’ALUMNE/A NO VA PER MAL 
COMPORTAMENT DURANT EL CURS ESCOLAR. 
 

El cost dels aspectes comuns (autobús, ...) no es retornarà íntegrament si no es 
cobreixen les despeses totals de la sortida. 
 
 

Colònies: 
 

Tot el que s’ha explicat en l’anterior apartat també s’aplica aquí. 
 
A MÉS A MÉS, EN CAP CAS ES RETORNARÀ LA PAGA I SENYAL  
SI NO ÉS PER UNA CAUSA DE FORÇA MAJOR I, EN AQUEST CAS,  
LA PART PROPORCIONAL SI NO ES COBREIXEN LA TOTALITAT   
DE LES DESPESES DE LES COLÒNIES. 
 

 

 

PROTOCOL TRANSPORT SORTIDES – RR.EE. (escolars) 
 
Qui agafa EMT? 
 

- Solament a partir de 3r de primària, i amb un grup classe. 
 
Aparcament a l’arribar els autobusos 
 

- En horari de sortida de l’alumnat de l’escola l’autobús deixarà l’alumnat participant a  

la sortida a la parada “Escola Els Àngels”, al davant de la porta petita d’entrada de  

la Rambla de Ponent.  

Això seria entre les 12:20-12:45  i/o 16:20-16:45 h. 
 

 

LA DIRECCIÓ. 

                                                                                          Tarragona,  setembre de 2019. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROTOCOL CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS 

 

Dia de celebració: a primària solament  DIVENDRES 

 

Menú d’aniversari: 

• Coca, coc (bizcocho), galetes o entrepans petits  tallat en racions individuals.  
• Xocolata 
• Fruita 
• Tovallons 

 
Informació: 

Les famílies hauran d’informar als mestres durant la setmana i aquests informaran mitjançant 
l’agenda a la resta de famílies del grup. Aquesta mesura es considera molt necessària per evitar 
problemes de salut amb l’alumnat amb al·lèrgies alimentàries (les famílies d’aquest alumnat 
podran portar l’esmorzar per als seus fills). 

 

Celebració a les aules: 

- Infantil: les mestres faran una corona de cartolina.  
- Primària: els/les companys/es faran una postal- targeta de felicitació que l’alumne/a 

prendrà de record a casa.  
 

Difusió del protocol: 

- Mitjançant l’agenda escolar 
- A les reunions d’inici de curs 

 

NOTA: 

A l’escola NO ES REPARTIRÀ res més del que ja hem detallat (NO es repartiran: begudes 
ensucrades, llaminadures, brioxeria i/o pastisseria industrial, obsequis, ...) 

 

 

Us agraïm molt la vostra col·laboració. 
L’Equip de Mestres. 
 

 

                                                                                                                         Setembre de 2019. 


