
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 

Benvolgudes famílies: 

 

Una vegada més, i esperant que hàgiu tingut unes bones vacances, ens            

retrobem per encetar amb il·lusió aquest nou curs. 

Tot seguit us adjuntem un petit dossier que conté unes quantes           

informacions molt bàsiques, però que us agrairem que les tingueu en           

compte de cara a aconseguir un funcionament escolar més àgil. 

Com sempre, intentarem portar a terme, sense regatejar esforços, la          

tasca educativa que ens heu encomanat. 

Malgrat tot, us volem recordar que als mestres ens és indispensable la            

vostra col·laboració. Nosaltres, no cal dir-ho, estarem, com sempre,         

professionalment a la vostra disposició.  

L’equip docent  
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ENTRADES I SORTIDES 

L’horari escolar és de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30h. 

Recordar-vos que l’alumnat d’Educació Infantil i Primària realitzen        

l’entrada per la porta que dóna al carrer Torrent del Remei. 

L’alumnat d’educació infantil és acompanyat per les famílies a les aules           

tant a les 9:00 com a les 15:00h, mentre que els de primària pugen              

sols. 

Les portes s’obriran un parell de minuts abans de les 9 i de les 15:00h i                

es tancaran 8 minuts més tard.  

Pel que fa a les sortides els nens i nenes de P3 són recollits a les aules                 

per les famílies tant a les 12:30h com a les 16:30h. Els nens i nenes de                

P4 i P5 us esperen al pati amb les seves tutores. Les portes per les               

famílies d’educació infantil s’obren sempre 5 minuts abans per evitar          

embussos. La sortida de l’alumnat d’educació infantil es realitza per la           

mateixa porta d’entrada, la del carrer Torrent del Remei. 

La sortida de l’alumnat de primària es fa per dues portes diferents.            

Cicle inicial espera a les famílies a l’entrada de la porta principal que             

dóna al carrer Torrent del Remei i tant cicle mitjà com cicle superior             

surten per la porta que dóna al d’entrada al Parc Güell tant a les              

12.30h com a les 16:30h. 

Us recordem que cal mantenir la puntualitat a tots els cursos i edats             

per no trencar el ritme de les classes. 

Us preguem que deixeu que els vostres fills i filles de primària pugin             

sols a les aules. Si necessiteu comunicar-vos amb la tutora podeu           

fer-ho via agenda o, a l’hora de la sortida, personalment. Us ho            

demanem perquè volem poder-vos atendre com cal. 
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Si un nen/a no assisteix a l’escola els pares han de trucar per informar              

del motiu. 

LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES 

Cal que tots els nens/es tinguin els llibres. Us recomanem que no            

marqueu cap llibre amb el nom perquè si es produeix alguna confusió            

es pugui realitzar el canvi. 

El material que subministra l’escola es cobreix  amb una quota anual: 

IMPORT DE LA QUOTA DE MATERIAL-SORTIDES 

Educació Infantil i cicle inicial:  200  euros.  

Cicle Mitjà i Superior:   180 euros. 

Us preguem que feu els ingressos a “La Caixa” a nom de l’alumne i              

curs. Recordeu que podeu pagar-ho fraccionat per trimestres. 

nº de compte: ES07.2100.0874.49.02.00015201.     

MESTRES i PERSONAL NO DOCENT  

TUTORIES 

NIVELL EDUCATIU CURS 2019-2020 

EDUCACIÓ INFANTIL 
P-3 Alba 
P-4 Marian Marco 
P-5 Tània 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

C. INICIAL 
1r Mireia Gómez 
2n Sandra Benedicto 

C. MITJÀ 
3r Rocío Prieto 
4t Èlia Pons 

C. SUPERIOR 
5è Núria Monzonís 
6è Lourdes Rubio 
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MESTRES ESPECIALISTES 

MESTRE/A CICLE ESPECIALITAT/MATÈRIA 

Alicia Bardo Infantil i primària  Educació Especial 

Núria Monzonís Primària Educació Física 
Edelmira Infantil i primària Educació Musical 
 Infantil i primària Anglès 
Sara Roma Infantil Reforç 
Mercè Barnés Primària Reforç 
Yolanda González Primària Reforç 
Atenció psicopedagògica:  

 

EQUIP DIRECTIU 

 
HORARI D’ATENCIÓ 

DIA HORA 

DIRECTORA Yolanda González Dilluns de 9 a 11 h 
Dijous de 15 a 16:30h 
Divendres de 15 a 16:30h 

SECRETÀRIA Sara Roma 

CAP D’ESTUDIS Mercè Barnés 

 

PERSONAL NO DOCENT 

Conserge: Carme Sanz. 

Administratiu: David Martín 

REUNIONS INFORMATIVES 

Es faran, durant la última setmana de setembre i la primera quinzena            

d’octubre, unes reunions pedagògiques on el tutor/a informarà de         

temes relacionats amb el funcionament del curs. Les convocatòries         

corresponents es faran amb antelació. 
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ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

L’administració de medicaments als alumnes és responsabilitat directa        

dels pares. Per tant, des de l’escola us agrairem que: 

● Procureu que l’horari d’administració del medicament no       

coincideixi amb l’horari escolar. 

● Quan això no sigui possible, cal fer arribar al mestre tutor, o a la              

direcció, una autorització escrita i signada pel pare/mare i la          

pauta de dosificació signada pel metge. De no fer-ho, l’escola          

declina tota responsabilitat i obligació d’administrar-lo. 

NORMES HIGIÈNIQUES 

Cal que els alumnes assisteixin a classe amb roba neta i aspecte            

personal polit. S’han de dutxar sovint i portar les ungles retallades i            

netes. 

Considerem que els pares tenen una responsabilitat directa, fins i tot           

amb els més grans. 

Aquells alumnes que siguin propensos a tenir polls han de ser objecte            

d’una vigilància especial. Segons acord del Consell Escolar del Centre i           

per tal de no contagiar la resta dels companys no podran assistir a             

l’escola els alumnes amb polls o llémenes als cabells. 

No es portaran a l’escola dolços, llaminadures o altres coses poc           

recomanables per a la salut. 
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EDUCACIÓ FÍSICA I PSICOMOTRICITAT 

Els dies que tenen educació física han de portar el xandall de l’escola o              

roba esportiva i vambes. Tots els alumnes que no puguin fer educació            

física hauran de portar un justificant  dels pares o metge. 

Per tenir cura del cos i una bona higiene és necessari que el dia que es                

faci educació física, els alumnes de primària portin en una bosseta de            

roba dins la motxilla una tovalloleta, samarreta de recanvi i recanvi de            

mitjons ( en el cas dels mitjons  només alumnes CM i CS ). 

Informació de l’AFA Montseny (Associació de 

Famílies d’Alumnes) 

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 

L’escola som tots. Les famílies hi col·laborem per a contribuir en           

l'educació de les nostres filles/s, i en l'escola pública és          

imprescindible!  

Participem! 

Per a fer-ho de la millor manera possible ens organitzem, ens associem            

(AFA) posem en comú els nostres neguits i compartim les solucions, tot            

amb el treball voluntari de les famílies. 

Necessitem totes les veus per a trobar la millor solució i per anar             

totes/s a una, només si compartim les mirades ens podrem trobar en            

el camí.  

Apunta't a la comissió que prefereixis! Apunta't a la Junta! Participa en            

les Assemblees! 

>> Les famílies som un agent clau en l'educació de les nostres filles/s! 
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>> El que és l’AFA, deriva de com entenem l'escola pública!  

>> Totes som AFA, totes som Montseny! 

Gràcies. 

RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE L'AFA 

A principis d’aquest curs s'han de renovar els càrrecs de la Junta. Us             

animem a fer un pas al davant! En tornarem a parlar a la propera              

assemblea! 

VIES DE COMUNICACIÓ/INFORMACIÓ 

Web: www.afamontseny.com 

Twitter: @AfaMontseny 

Facebook: 

https://www.facebook.com/AFA-Escola-Montseny-Gr%C3%A0cia-1703

84169826588/ 

Mail: afamontseny@gmail.com 

Mails comissions: Els podeu trobar a la nostra web. 

Xats whatsapp:  

- Xat de delegades (grup format per les delegades de cada curs i la             
comissió de comunicació de l’AFA). Aquest és un xat important pel           
funcionament de l’escola que permet informar ràpidament a totes         
les famílies. Les delegades de cada curs transmeten la informació a           
les famílies, i els dubtes de les famílies es poden aclarir mitjançant            
aquesta via. 

- Xat de comissions. Tothom que vulgui pot demanar incorporar-se a          
aquest xat i participar. 
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PAGAMENT DE LA QUOTA DE L'AFA 

L'AFA necessita aquesta petita aportació per a ser una *associació          

sostenible*, que ens permeti invertir el temps que hi dediquem en           

col·laboració veritable en l’educació de les nostres filles/s, i en recolzar           

l’escola pública. Fes-te sòcia! 

Per fer-se sòcia de l’AFA, cal fer el pagament de la quota anual, que              

són 40€ per família. L’ingrés es pot realitzar en efectiu o per            

transferència bancària: 

- Per transferència bancària: 

BBVA-CX 

IBAN: ES65 0182 3973 1402 0009 2261 

TITULAR: AFA MONTSENY 

Cal fer constar: 

Nom i cognoms de l’alumne: 

Curs:  

Concepte: Quota AFA 2018-2019 

Només es paga una quota de l’AFA per família, en el cas que tingueu              

més d’un fill/a matriculats a l’Escola Montseny feu constar el nom,           

cognoms i classe de cadascun d’ells. 

- En efectiu: També es pot pagar en efectiu durant els divendres a            
“patis oberts”, contactant amb els companys i companyes de l’AFA. 

11 
 



MENJADOR ESCOLAR I ESPAI DELS MIGDIES: 

Horari del menjador i espai dels migdies: 12:30h a 15h. 

L'AFA porta la gestió del servei de menjador amb les cooperatives de            

menjador, Doble Via, i monitoratge, l'Esguard. Per tant per resoldre          

dubtes i realitzar gestions, la persona de contacte és el coordinador del            

servei, en Pau, i no l'escola.  

En Pau, coordinador del servei, estarà al menjador de l'escola tots els            

matins de 9h a 10h, a disposició de les famílies que hagin d'efectuar             

algun pagament o resoldre qualsevol qüestió relacionada amb l'espai         

dels migdies. En el cas excepcional, que una família vulgui comentar           

algun tema relacionat amb el menjador i no pugui fer-ho          

presencialment, pot comunicar-se amb el Pau via telefònica, en aquest          

horari: 9h a 12h i de 15h a 15.30h al següent número de telèfon              

691.92.13.40 o via mail menjador.escolamontseny@doblevia.coop 

Les inscripcions al servei de menjador s'han de fer (només via online)            

a: www.menjasa.coop 

Les quotes de menjador:  

alumnes fixes: 6,20€ (dia)  

alumnes esporàdics: 6,80€ (dia) 

El pagament dels alumnes esporàdics s'ha de fer el dia anterior o el             

mateix dia abans de les 9:30h. No s'accepta la reserva telefònica. 

Els alumnes fixes que per qualsevol motiu no puguin assistir al           

menjador, hauran d'avisar a la persona encarregada de la coordinació,          

el dia anterior o el mateix dia abans de les 9:30h, i en el rebut del                

primer mes del trimestre següent se'ls retornarà la quantitat de 2,50€           

(la part corresponent al menjar). 
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Els alumnes fixes pagaran d'octubre a maig la mateixa quantitat cada           

mes, ja que el preu és prorratejat. El preu de setembre i juny serà              

proporcional als dies lectius. 

Els alumnes fixes que per algun motiu hagin de modificar o comunicar            

una baixa del servei, han notificar-ho via mail abans del dia 20 del mes              

anterior a menjador.escolamontseny@doblevia.coop 

Els menús es publicaran mensualment al web de l'escola i de l'AFA. 

Si voleu contactar amb l'AFA per qualsevol tema relacionat amb el           

menjador ho podeu fer al següent mail:       

menjadorsmontseny@gmail.com 

Material que cal portar MOLT BEN MARCAT 

TOTA L’ESCOLA (de P3 a 6º): 

Tovalló de roba (aprox. 35x35cm o 40x40cm). Aquest s'ha de portar           

net els dilluns i els divendres es retornarà a les famílies perquè            

es pugui rentar. 

Raspall de dents amb caputxa, i de mànec estret. No cal portar pasta             

de dents. 

NOMÉS INFANTIL ( P3, P4 I P5 ) 

Got d'aigua 

NOMÉS P3:  

Pitet amb gomes 

Llençol de gomes ( de baix ) i llençol ( mida bressol 120x60cm ) 
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ACOLLIDA MATí/TARDA 

Des del primer dia de curs, ja podeu accedir al SERVEI D´ACOLLIDA per             

totes aquelles famílies que necessiteu deixar als vostres fills abans i           

després de l´horari escolar. Aquest servei el coordina la Cooperativa          

Esguard. Aquests serveis es poden contractar mensualment o en dies          

esporàdics. 

Per a més informació i les normes d’ús consulteu:         

www.afamontseny.com 

 

PREUS SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL (mensual) 

DILLUNS a DIVENDRES 

de 8 a 9 h. ………. 30 € mensuals. 

de 8´30 a 9 h. ………. 20 € mensuals. 

PREU SERVEI D’ACOLLIDA TARDA (mensual) 

DILLUNS a DIVENDRES 

De 16´30 a 17´30 h. ………. 30 € mensuals. 

PREU SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ/TARDA (dies esporàdics) 

Si voleu fer ús dels serveis d´acollida menys dies a la setmana o en dies               

esporàdics, podeu fer-ho utilitzant TIQUETS que podeu demanar als         

monitors que fan els serveis. També els podeu demanar a en Pau           

(Coordinador del servei) que estarà al menjador de 9 a 10h cada dia. 

TIQUETS de 10 HORES. ………. 22 € 
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EXTRAESCOLARS 

A principis de setembre us farem arribar tota la informació sobre les            

inscripcions i les beques que es poden sol·licitar. A la nostra web            

podeu trobar el dossier d'extraescolars per aquest curs. 
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