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Benvolgudes famílies

Iniciem  el  nou  curs  escolar

donant la benvinguda a totes

les  persones  que

s’incorporen  per  primera

vegada  al  nostre  centre.

També  volem agrair-vos  d’antuvi  la  vostra  col·laboració  i  la  confiança  que  dipositeu  en

l’equip  humà  que  conformem   l’escola  Josep  Maria  Madorell.  Finalment,  donem  les

GRÀCIES a totes les famílies,  mestres i personal de l’Ajuntament que han fet possible la

transformació d’espais. Ben aviat podreu veure’n el resultat!

Enguany,  les  arts  escèniques  i  la  commemoració  del  50è  aniversari  de  la  mort  de  la

Margarida  Xirgu  i  Subirà  (filla  predilecta  de  la  vila  que  va  tenir  una  gran  influència

renovadora com a actriu) seran l’eix transversal del nostre curs escolar. 

Treballarem  diferents  disciplines  artístiques,  que  combinades  amb  somriures,

responsabilitat,  il·lusió,  fantasia,  respecte i  esforç faran que el  curs 2019-2020 resulti  un

espectacle commovedor.

Esperem que gaudiu i que participeu tant com pugueu de totes les activitats que s’aniran

realitzant des d’ara i fins al juny.

Posem-nos  mans  a  la  feina  i  comencem  per  facilitar-vos  i  recordar-vos  un  seguit

d’informacions que, si les teniu a mà al llarg de tot el curs, us seran de molta utilitat en el dia

a dia o bé en moments puntuals.

La primera tasca que us volem encomanar a les famílies és la de realitzar amb els vostres

infants una màscara per tal de decorar tots plegats els  passadissos de l’escola.  Aquesta

manualitat haurà d’estar pintada i/o decorada per les dues bandes i tenir un fil per poder-la

penjar del sostre. Ens la podeu fer arribar a l’escola fins el dia 27 de setembre. 

L’equip de mestres.
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1. QUADRE PEDAGÒGIC
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EQUIP DE MESTRES

            I               Educació Infantil DE MESTRES
Mar Cuñé P3

Núria Pérez P4

Carol Herance / Sònia Payà P5

Xavi Obiols / Montse Mouriño Reforç

                       Educació Primària MESTRES
Mar Sáez 1r 

Teresa Sabaté 2n 

Sara López 3r A

Antònia Font 3r B

Rosa Llusà  / Susanna Alonso 4t A

Sunsi Batllori 4t B

Olga Baqués 5èA

Ana Samos / Anna Viure 5èB

Ester Piñol 6èA

Imma Roures 6èB
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4. EQUIP DIRECTIU 

El  canal  de  comunicació  habitual  família-escola  és  a  través  dels  tutors/es.   No
obstant, si en qualsevol cas us heu d'adreçar a l'Equip Directiu tingueu present que
el seu horari d'atenció és el següent, amb cita prèvia.
            

DIRECCIÓ Dilluns i dimecres de 9 a 10h.

CAP D'ESTUDIS Divendres de 9 a 10h.

SECRETARIA Dimarts i Dijous de 9 a 10h.

Us preguem que respecteu al màxim aquest horari, ja que en altres hores estaran
fent classe i no se us podrà atendre correctament.
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EQUIP Especialistes
Cristina  Diego  /  Míriam  Flix  /  
Anna Viure

Anglès

Emilia  Alcaraz / Empar Ronchera Educació Especial

Lluís Fontseca Educació Física

Irene Martín Música

Roser Sánchez Educadora Educació Especial 

Ester Vela Religió

EQUIP DIRECTIU
Montse Mouriño Directora

Xavi Obiols Cap d’estudis

Empar Ronchera Secretària
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8. NATACIÓ ESCOLAR 

L’activitat  de  natació  es  realitzarà  els  dimarts  per  1r  i  2n de  10h  a  12h.  Començarà  l'1

d’octubre  i  finalitzarà  el  26  de  maig. L’última  setmana  serà  de  portes  obertes.  Els/les

alumnes aniran en autocar fins les instal·lacions acompanyats/des per les seves tutores i una

persona de reforç, un pare/mare de l’escola. Cal que els/les nens/es vinguin adequadament

equipats d’acord amb les instruccions donades per les mestres tutores. 

NOTA: Necessitem la col·laboració de pares i mares voluntaris/es
 per acompanyar als alumnes a la piscina.

12.  REUNIONS DE CLASSE:

Les dates per les convocatòries a les primeres reunions de curs són les següents:

*L’AFA posa a disposició de les famílies un servei d’acollida durant la reunió.

NOTA: Aquesta circular, junt amb la primera del juny, l’haureu de tenir a mà 

durant tot el curs, doncs us serà útil per recordar informacions que són del 

vostre interès.
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CURS HORARIS

P3 Dimarts 8  d’octubre de 2019 a les 17:00h

P4 Dijous 26 de setembre de 2019 a les 17:00h

P5 Dilluns 14 d’octubre de 2018 a les 17:00h

1r  Dijous 10 d’octubre de 2019 a les 17:00h

2n  Dimecres 25 de setembre de 2019 a les 17:00h

3r  A/B Dijous 3 d'octubre de 2019 a les 17:00h

4t  A/B Dilluns 7 d’octubre de 2019 a les 17:00h

5è  A/B Dimecres 9 d’octubre de 2019 a les 17:00h

6è  A/B Dimecres 2 d’octubre de 2019 a les 17:00h
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