
1 

CAL SABER 
Curs escolar 
2019/2020 



2 

El Cal Saber és un document creat per la nostra es-
cola que té com a finalitat informar-vos sobre as-
pectes propis del funcionament i organització del 

centre així com de la seva línia metodològica.  
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1.- Període d'adaptació  
(famílies alumnes 3 anys) 
 

Per tal que el nen/a faci una adaptació agrada-
ble i posi0va a l’escola, creiem que sou la famí-
lia qui amb l’assessorament de l’escola, heu 
d’establir el criteri d’adaptació que considereu 
més adequat pel vostre fill/a. La durada de l’a-
daptació s’establirà depenent de les vostres ne-
cessitats i disponibilitat. Aquesta es dissenyarà 
entre la família i l’escola. Si projecteu fer alguna 
adaptació gradual o d’horari escolar pel vostre 
fill/a, cal que ho comuniqueu al tutor/a. 
 

PRIMER DIA: El dia 12 de setembre ens re-

unirem al pa0 de l’escola per aules i els alum-
nes entraran a l’escola juntament amb la seva 
tutora/mentora. Les famílies de 3 anys podran 
acompanyar als seus fills/es a l’interior de l’edi-

fici per fer l’acompanyament i quedar-se dins 
l’aula fins l’hora d’esmorzar. Les famílies de 4 i 5 
anys que ho considerin necessari els podran 
acompanyar fins a l’aula. 
Tota la informació de com acompanyar els vos-
tres fills/es aquí. 
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2.- Entrades i sor0des a l'escola  
 

Entrada al ma= 

 
Al ma=, el portal de l’escola s’obrirà a les 8:55 h i 
l’entrada a l’interior de l’escola es farà a les 8:55h.  
Tots els alumnes entraran per la porta del porxo. 
Recordeu que la porta principal del recinte, al ma-
= només s'u0litzarà per les famílies que facin ús 
del servei bon dia (de 7:45h a 8:45h). 
 
Cal que aquesta sempre quedi ben tancada. 
 

El portal exterior es tancarà a les 9:10h coincidint 
amb el final de l’emissió del programa de ràdio es-
colar. 
Per tal de reforçar l’autonomia dels nens i nenes 
d’Educació Primària, poder fer un bona escolta de 
la ràdio i començar a treballar puntualment, us 
demanem que els deixeu entrar sols al recinte es-
colar. 

Pel que fa als més pe0ts, si els veieu tranquils, us 
aconsellem que els deixeu entrar a l’aula sense 
allargar l’estona d’acomiadament. 

 

Entrada i sor0da al migdia 
 

La sor0da al migdia serà a les 12:30h per la porta 
principal del recinte. Els alumnes de 3 anys a 3r es 
recolliran a la porta de les aules. 
L’entrada, a la tarda serà a les 15:00h per la porta 
principal del recinte. Els nens i nenes que fins a 3r 
facin SEP s’aniran a buscar a les aules per0nents. 
Així mateix, la recollida d’alumnes en hores lec0-
ves es farà per la porta principal. 
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Sor0da a la tarda 

 

Les famílies dels alumnes d’Educació Infan0l 
fins a 3r d’Educació Primària, han d’anar a bus-
car els seus fills a les portes de les aules. Per tal 
d’evitar aglomeracions als passadissos, el portal 
s’obrirà a les 16:25h.  
Els alumnes de 4t, 5è i 6è sor0ran sols; en el 
cas que alguna família no vulgui que el seu fill/a 
sur0 sol de l’escola, caldrà que faci arribar al 
mentor/a el document “Sor0da acompanyada” 
signat. 
En el cas que el germà gran es faci càrrec de re-
collir el pe0t, caldrà signar l’autorització “Reco-
llida germans pe0ts”  

 
L'hora de tancament de l'escola 
serà a les 16:45h.  
 

 
Des de l’Afa s’ha engegat el Projecte de Pa0 
Obert, per totes les famílies interessades, po-
deu consultar el següent enllaç:  
 
http://www.afanoudequart.cat/pati-obert-ja-el-tenim-aqui/  

 

Us recordem que les joguines es-
taran desades al seu lloc i us de-
manem que hi romanguin fins 
l'endemà. 
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3.- Absències i retards 
 

Si el vostre fill/a no assisteix per qualsevol causa 
a l’escola cal comunicar-ho sempre per telèfon o 
via e-mail i omplir el “full de jus0ficació d’absèn-
cia o retard”. Quan un alumne/a fal0 més de 5 
dies al mes, siguin seguits o no, a part del jus0fi-
cant d’absències també es demanarà a la família 
un jus0ficant mèdic. 
 

Si feu ús del servei de menjador, i el vostre fill/ a 

no hi assis0rà, ho heu de comunicar a la coordina-

dora de menjador al telèfon, 690 176 387 entre 

les 9:00 h i les 9:30 h. 

 

L’escola registrarà com a retard l’alumne/a que 

entri a classe a par0r de les 9:10h i de les 15:10h 

i/o que el recullin més tard de les 12:40h i de les 

16:40h. Els retards cal jus0ficar-los amb el “full de 

jus0ficació d’absència o retard”.  
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4.- La Ràdio Escolar 
 

Cada ma=, a les 9:00 h, l’alumnat de cicle superi-
or inicia la jornada amb l’emissió d’un programa 
de ràdio escolar dirigit a tots els alumnes i famí-
lies de l’escola. El podreu escoltar tant dins com 
fora del centre. Us demanem col·laboració per 

aconseguir el màxim de silenci als passadissos i 
així afavorir la comprensió del que escoltem tot 
fomentant l’interès, el respecte i l’escolta ac0va. 
 

5.- Comunicació escolar 

 

L’escola u0litza com a canals de comunicació el 
correu electrònic, el telèfon i les entrevistes amb 
les famílies. 
• El correu electrònic és el canal de comunica-
ció més usual, es revisa diàriament i es mira de 
trametre comunicats i donar resposta el més avi-
at possible. L’horari de servei del correu electrò-
nic serà de dilluns a divendres de les 8:30h del 

ma= a les 17:00h de la tarda. A través d’aquest 
mitjà, setmanalment rebreu un full informa0u 
comunicant les ac0vitats, festes i d’altres as-
sumptes d’interès. Aquest també el podreu tro-
bar a la web del centre. 
 
L’horari d’atenció telefònica és de dilluns a di-
vendres de 8:45h a 17:00h. L’escola vetlla per 
una bona atenció telefònica però en moments 
puntuals, al no disposar de conserge, aquest ho-
rari es pot veure afectat.  
L’horari d’atenció per tràmits administra0us és 
dimecres de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 16:30h 
al despatx de l’escola.  
 
Per si teniu dubtes sobre els Canals de comuni-
cació família escola podeu consultar el Protocol 
de comunicació (punt 2 del Pla de Convivència). 
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6.- Par0cipació escolar 
 

Per tal de millorar el funcionament intern, la co-
municació família-escola i la cultura democrà0-
ca, l’escola us ofereix els següents canals de par-
0cipació: 
 

Consell Escolar 
 

És l’òrgan superior de par0cipació del centre. Es-
tà format per famílies, ajuntament i escola. Els 
membres representants de les famílies i els de 
l’escola es renoven democrà0cament cada dos 
anys. El Consell Escolar es reuneix un cop per tri-
mestre de manera ordinària. 
 

Les Comissions Mixtes 

 

La funció de les Comissions Mixtes és la d’acom-
panyar i impulsar projectes de l’escola.  
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Les seves propostes es tenen en compte al Claus-
tre de professors i, si cal, al Consell Escolar. Les 
Comissions Mixtes estan formades per represen-
tants dels alumnes, de les famílies, de l’AFA, i d’un 
membre de l’equip de mestres. Actualment hi ha 
tres comissions mixtes ac0ves: la comissió mixta 
de menjador, la comissió mixta de pa0, la comis-
sió mixta de festes. Aquestes comissions poden 
canviar segons les necessitats de l’escola. 
 
 

Borsa de voluntaris 

L’ escola vol comptar amb una borsa de  voluntaris 

(familiars, estudiants de la UDG, altres membres de 

la comunitat educa0va…) que donin un cop de mà 

en les diferents ac0vitats que es porten a terme : 

acompanyament a les sor0des, tallers de lectura,  

ambients preparats, brigada de manteniment de 

pa0, auxiliars de conversa… 

L’escola ha elaborat un protocol que emmarca els 

criteris, requisits i funcions  del voluntariat de l’es-

cola. Per consultar i par0cipar-hi, cliqueu el se-

güent enllaç:  

https://agora.xtec.cat/escola9d4t/voluntariat-18-19/  

 

AFA 

L’AFA és l’en0tat sense afany de lucre que agrupa 
les mares i els pares de l’escola. Escola i AFA tre-
ballem conjuntament per 0rar endavant el projec-
te de centre. Si vols conèixer l'AFA del 9d4t pots 
visitar la web: 
 
hPp://www.afanoudequart.cat/.   
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7.- SEP 
 

El SEP (suport escolar personalitzat) és una aju-
da que ofereix l’escola a aquells nens de primà-
ria que ho necessiten. Aquest suport es fa dins i 
fora l’horari lec0u. Referent al suport fora de 
l’horari escolar, el curs 2019/2020 s’oferirà els 
dijous de 12:30 h a 13:30 h. El treball es farà en 
grup reduït i serà un suport de llengua o de ma-
temà0ques. Els mentors dels  vostres fills ja us 
informaran sobre el calendari de l’ac0vitat. 
Amb el vist-i-plau de la família, aquest suport 
té caràcter d’obligatorietat.  
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8.- Reunions i avaluacions 
 

 

 F ra n j a  d e  3 - 4  a n y s  
5  a n y s  i  1 r,  2 n ,  3 r,  4 t ,  

5 è  i  6 è  

P r i m e r  t r i m e s t r e  

 

• Taller  penjador setembre 3 anys 

• Reunió inici de curs 3 i 4 anys 

• Informe actitudinal a 3 i 4 anys 

 

 

• Reunió inici de curs 

• Informe competencial 

S e g o n  t r i m e s t r e  

 

 

• Trobada família- mentor 

 

• Trobada família- mentor 

• Informe d’autoavaluació de 
l’alumne 

• Reunió de 6è Viatge fi de curs 

 

Te r c e r  t r i m e s t r e  

 

• Informe de final de curs 

• Trobada  de tancament família- 
mentor 

 

• Informe competencial final de 
curs 

• Informe Oficial del Departa-
ment d’Ensenyament (excepte 
els alumnes de 5 anys) 

• Informe de CCBB individual de 
l’alumne (només a 6è) 

• Trobada  de tancament famí-
lia- mentor 
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9.- Les trobades família-mentor 
 

Hi haurà una entrevista precep0va a cada nivell 
escolar i totes les que, tant la família com l’es-
cola, creguin convenients. 

 
És important que a les trobades hi as-
sisteixin pare/mare i/o tutors/es le-
gals dels alumnes. 
 

10.- Medicació 
 

Tant en cas de malal0a temporal com crònica, 
la medicació que calgui subministrar al vostre 
fill/a es guardarà al despatx de direcció. Les fa-
mílies sereu qui portareu i recollireu el medica-
ment. Per la seva dispensa, cal que lliureu a la 
direcció del centre una autorització signada per 
vosaltres i la recepta mèdica indicant: dosi, ho-

res de la dispensa i durada del tractament. En 
cas que l’alumne/a hagi de prendre la medica-
ció a l’hora del menjador, cal que la medicació 
la lliureu a la coordinadora del servei. Qualse-
vol alteració del tractament haurà de ser pres-
crita pel metge.  
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11.- Malal0es 
 

En cap cas, un infant malalt ha de 
venir a l'escola. 
 

Quan un nen/a torna a l’escola després d’haver 
estat malalt, entenem que està en plenes facul-
tats per seguir la dinàmica de l’aula. 
 

Si observem que durant l’estada a l’escola, al-
gun nen o nena presenta símptomes de malal-
0a: febre (temperatura superior a 37,5º), vò-
mits, diarrea, mal de panxa, erupcions a la pell, 
conjun0vi0s, parasitosi (polls), cops o ferides 
importants, el mestre tutor o algun altre mes-
tre en subs0tució així com algun membre de 
l’Equip Direc0u es posarà en contacte amb la 
família per tal que el vingueu a recollir amb la 
màxima promp0tud possible. En cas que 
aquesta incidència es doni en l’estona del men-

jador, les monitores o coordinadora del servei 
seran qui us ho comuniqui. 
 

L’escola podrà subministrar paracetamol en cas 
d’urgència d’una pujada de febre, amb el con-
sen0ment de la família. Cal  que cada família 
0ngui signada l’ autorització per la seva dispen-
sa.  

Si detecteu polls als vostres fills, agrairem que 

ho feu saber al tutor/a per tal de prendre les 
mesures per0nents com ara els comunicats a 
les famílies. 
 

Recordeu que l'alumne/a no po-
drà assis0r a l'escola fins que no 
es0gui lliure de paràsits i lléme-
nes.  
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12.- Aniversaris 
 

Els aniversaris se celebraran el mateix dia que 
el nen o nena faci els anys si és possible. Es 0n-
drà en compte els alumnes que compleixen 
anys durant les vacances per poder-ho celebrar 
en una altra data inclosa dins el calendari esco-
lar.  

Aquestes celebracions es realitza-
ran a nivell intern. 
 

L’equip de mestres no repar0rà invitacions d’a-
niversaris. El repar0ment d’invitacions, si fos el 
cas, es farà fora del recinte escolar.  
 

Us recordem que no es poden 
portar regals ni cap 0pus de men-
jar (pas0ssos, llaminadures, co-
ques…) 
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13.- Esmorzars  
 

Recomanem que els nens i nenes 
vinguin esmorzats de  
casa. 
 

El Projecte Educa0u de l’escola vol promoure la 

cultura per la salut integral i per un consum sos-

tenible i respectuós amb el medi ambient així, 

considerem altament recomanable que els 

alumnes por0n, per fer un mos a l’hora del pa0, 

un pe0t entrepà, fruita, fruits secs... i que 

aquests aliments es0guin exempts d’embalums 

d’alumini i plàs0c. Recomanem fer ús d’una car-

manyola transparent, una ampolla o can0mplora 

amb aigua i un tovalló de roba marcat amb el 

nom.  

L’escola par0cipa en el Pla de consum de fruita 

de la Generalitat.  

Els alumnes de 3 anys fins a 3r esmorzen a la se-

va aula dins un espai de tranquil·litat i calma.  

A par0r de 4t els alumnes esmorzen al pa0.  

 

14.- Pagaments del material es-
colar, sor0des i colònies/viatge 
de 6è 
 

Al llarg del curs caldrà que feu dos pagaments: 

un, en concepte del material escolar; i l’altre, en 

concepte de sor0des i colònies. L’escola comuni-

carà a la reunió de principi de curs i mitjançant 

el full informa0u els imports i la planificació de 

les sor0des, les colònies i del viatge de 6è. 
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15.- Bata  
La bata no és obligatòria, però aconsellem tenir
-ne una a l’escola per a les ac0vitats de pintura 
i d’altres fins a 3r. 
 

Els dilluns, els nens portaran la bata a l’escola, 
us la podreu endur a casa quan ho considereu 
necessari. Per tal d’evitar pèrdues, marqueu-la 
amb el nom. 
 

16. - Objectes perduts 

 

Tots els objectes (bates, roba, carmanyoles…) 
que es trobin perduts per l’escola es desaran a 
l’armari groc del passadís. Al final de cada tri-
mestre es netejarà i la roba que no s’hagi vin-
gut a buscar es cedirà a una ONG. 

 
 

17.- Botes d'aigua i sabates 
tranquil·les: 
 

Els alumnes de 3 anys fins a 3r podran portar 
botes d’aigua pels dies de pluja. Per la vostra 
comoditat, aquestes es poden quedar a l’escola 
en els bancs corresponents. Per tal d’evitar pèr-
dues, marqueu-les amb el nom. 
 

Les sabates tranquil·les (toves) també s’u0litza-
ran dels 3 anys fins a 3r de primària. Aquestes 
ens ajuden a desplaçar-nos amb calma, treba-
llar de forma més còmoda i mantenir l’escola 
neta. Per la vostra comoditat, es poden quedar 
a l’escola en els calaixos corresponents i marca-
des amb el nom. 
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18.– Educació psico-Wsica 
 

L’educació psico-Wsica es realitzarà en diferents 
espais polivalents: el pa0 de l’escola, el pavelló 
municipal, l’aula de psicomotricitat i l’entorn na-
tural (bosc de Can Ferriol). 
A la nostra escola no hi ha xandall obligatori, per 
tant, podeu portar el que 0ngueu a casa. 

 
Calçat 
De 3 anys a 1r u0litzaran les sabates toves que te-
nen a l’escola. 
Els alumnes de 2n a 6è han de portar amb obliga-
torietat unes sabates espor�ves netes, aquestes 
són necessàries per accedir al Pavelló d’Esports.  
 
Per una millor higiene al finalitzar l’ac0vitat, els 
alumnes han de portar: una samarreta i uns mit-
jons de recanvi, un paquet de tovalloletes o una 
tovalloleta de roba. 
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19.- Festes escolars* 
 

Aquest curs l’escola celebrarà les següents fes-
tes escolars: 
• La castanyada (a nivell intern) 
• Nadal (Oberta a les famílies en horari esco-

lar) 
• Carnestoltes (A nivell intern) 
• Sant Jordi (Oberta a les famílies en horari 

escolar) 
• Final de curs (Oberta a les famílies en ho-

rari extraescolar) 
 

Altres celebracions: 
 

• Diada de la Pau (Celebració conjunta  amb 
les altres escoles del poble) 

• Dijous gras (Ac0vitats conjuntes amb els 
nens i nenes de l’escola Santa Margarida) 

• Cursa Solidària (Ac0vitats conjuntes amb 
els nens i nenes de l’escola Santa Margari-
da) 

* Aquest curs 19-20 el claustre de l’escola s’ha proposat com 

a objec�u replantejar les festes escolars.  
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20.- Serveis post-lec0us que el 
centre ofereix 
 

Podeu consultar a la pàgina web de l’escola 

(blog de l’AFA) els serveis post-lec0us del centre 

tals com servei bon dia d’acollida ma0nal (7:45h 

a 8:45h), servei menjador de (12:30h a 15:00h 

per Empresa Bo i Sa) i ac0vitats extraescolars.  

hPp://www.afanoudequart.cat/  
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Línies de contacte amb l'escola 
 
Telèfon: 972 468 344 
 
Adreça electrònica:  b7009242@xtec.cat 
 
Pàgina web: hPp://www.noudequart.cat/   
 
Coordinadora de menjador: 690 176 387 
 

Adreça electrònica AFA: info@afanoudequart.cat  
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Imatges i dibuixos de Joan Turu 


