INFORMACIONS INICI DE CURS 2019-2020
A l'atenció dels pares, mares i tutors i tutores dels alumnes i les alumnes de l'escola:
En l'inici del curs escolar 19-20 ens adrecem a vosaltres per informar-vos d'un seguit
de coses que creiem us han de ser d'utilitat en la vostra relació amb l'escola.
REUNIONS D’INICI DE CURS AMB LES FAMÍLIES
L’horari de les reunions serà a les 17,30h.
Recordeu que a aquestes trobades no podeu entrar amb els vostres fills i filles. Per les
famílies
associades a l’AMPA hi haurà servei gratuït de mainadera a l’escola (no cal inscripció
prèvia).

P-3
P-4
P-5
CICLE INICIAL
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR

REUNIONS INICI DE CURS
20 de novembre
8 octubre
8 octubre
14 octubre
1 octubre
7 octubre

Organització de les reunions:
-

1ra part: Tot el cicle conjuntament al gimnàs.
2na part: Un curs es quedarà al gimnàs i l’altre anirà a l’aula de música.

Cal fer el possible per assistir-hi; es tracta de la primera trobada de tots els pares i
mares del curs amb els/les mestres.
EQUIP DIRECTIU
▪
▪
▪

Directora: Mont Cabana
Cap d’estudis: Emma Martí
Secretari: Joan Davia.

COORDINADORS PEDAGÒGICS
●
●
●

Natàlia Saurí (Infantil)
Dolors Coscolla (1r, 2n i 3r)
Gustavo Dosantos (4t, 5è i 6è)

EQUIP PEDAGÒGIC

P3 A
P3 B
P4 A
P4 B
P5 A
P5 B

3r A
3r B
4t A
4t B

EDUCACIÓ INFANTIL
Rosa M. Sabio
M.Natividad Espejo
Agnès Prat
Maica Marín
Encarna Úbeda
Imma Farré

CICLE MITJÀ
M. Carmen Bueno
Berta Farré
Fina Romero
Jordi Pomerol

1r A
1r B
1rC
2n A
2n B

5è A
5è B
6è A
6è B

CICLE INICIAL
Encarna Celdran
Marta Cárdaba
Glòria Estrada
Ana del Pozo
Sílvia Blanco

CICLE SUPERIOR
Laura Sellarès
Montse Nabau
Ana Plana /Emma Martí
Jésica Valcarce

MESTRES ESPECIALISTES
Natàlia Saurí
Maite Molins
Olga Alonso
Música
Sílvia Sànchez
Psicomotricitat
Joan Davia
Ed. Física
Gustavo Dosantos
Reforç

Anglès
Religió
Educació Especial

Marta Guiot
M. Dolors Coscolla
Mayte Moya
Mar Sugranyes
Mont Cabana

RELACIÓ PARES, MARES, TUTORS, TUTORES AMB ELS MESTRES I LES MESTRES.
Formem part d’una comunitat escolar i l’entesa és fonamental per aconseguir una bona
formació pels nens i les nenes.
Les mestres i els mestres podem demanar la vostra col·laboració per mitjà d'una entrevista.
També podeu demanar per pròpia iniciativa entrevistar-vos amb la tutora o el tutor del
vostre fill o filla, així com també amb qualsevol de les mestres o els mestres especialistes.
Per parlar de qüestions més generals d'escola al tauler d'anuncis trobareu els horaris
d'atenció de l’equip directiu. Cal demanar entrevista sempre a través de l’agenda escolar i
respectar els horaris. En el cas de voler una entrevista amb la direcció també s’ha de
demanar cita a través del mail de l’escola.
Per tal de centralitzar i agilitzar la comunicació entre els tutors i les famílies de la seva
classe cada any s’escull un delegat/a entre els pares i mares. A la reunió d’inici de curs

s’explicaran les funcions a desenvolupar per aquesta persona però ja podeu anar pensant a
qui li agradaria ser-ho. Una família no pot ocupar aquesta càrrec en més d’una classe.

HORARI LECTIU D’ENGUANY
Del 12 de setembre de 2019 i fins al 5 de juny del 2020 l’horari pels alumnes serà:
●
●

Matí de 9 a 12,30h
Tarda de 14,30 a 16h

L’horari del 8 al 19 de juny del 2019 correspon als dies de jornada única matinal per aquest
curs escolar i serà de 9 a 13h.
De la mateixa manera, el dia 20 de desembre, dia previ a les vacances de Nadal, l’horari
també serà de 9 a 13h.
A la pàgina web podeu consultar el Calendari Escolar d’enguany.

CONSERGERIA-RECEPCIÓ
Per a qualsevol gestió, sempre heu d'anar a consergeria. La Montse us atendrà i us
derivarà al lloc on heu d’anar si voleu parlar amb l’administratiu de l’escola, de l’AMPA o
amb algun membre de l’equip directiu (amb cita prèvia). Absteniu-vos de circular per
l’escola.
Quan porteu als vostres fills fora de l’horari d’entrada, la conserge els acompanyarà a les
classes (als més petits). Les famílies no accediran a les aules.
Si per algun motiu algun dia no podeu venir a buscar al vostre fill/a a les 16h, l’AMPA posa a
la vostra disposició un servei d’espai de tardes (algunes famílies l’heu escollit com a
extra-escolar). Si truqueu prèviament a l’escola abans de les 12,30h es podran quedar al
vostre infant aquell dia puntualment.

ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE ESCOLAR
ENTRADES AL RECINTE ESCOLAR:
L’alumnat de primària entra per la porta principal del pati. Els i les alumnes d’Infantil ho fan
per la porta metàl·lica petita. Les famílies no han d’entrar al centre, s’acomiaden dels
nens/nenes a la porta. Només en el cas d’infantil els pares i mares de P3 poden
acompanyar els seus infants a la fila i en el cas que aquesta ja hagi pujat hauran de
prioritzar l’entrada al centre de la resta d’alumnes del cicle.
Les entrades a la tarda es fan totes per la porta metàl·lica petita.

SORTIDES DEL RECINTE ESCOLAR:
EDUCACIÓ INFANTIL
Els nens i nenes que van a casa al migdia baixen amb els mestres i són lliurats a les
famílies per la porta petita.
A la tarda les famílies pugen a les classes a buscar els infants. La pujada a les aules es fa
per la porta metàl·lica del pati. En cap cas es pujarà per l’escala interior de l’escola.
La sortida del centre ha de ser àgil i fer-se sempre per la porta gran del pati. Us recordem la
importància de no deixar que els vostres fills/es toquin o juguin amb el material que hi ha als
passadissos de l’espai d’Educació Infantil. Els heu de recollir i dirigir-vos a la sortida.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Els nens i nens que van a casa al migdia són acompanyats pels mestres a la porta petita
on les famílies els venen a buscar. Els alumnes de cicle mitjà i superior, prèvia autorització,
poden marxar sols (Novetat d’aquest curs: els alumnes de cicle mitjà si són autoritzats per
les famílies també poden sortir sols).
A la tarda els alumnes baixen acompanyats per l’escala metàl·lica i s’entreguen als pares a
l’arribar al pati cobert (a la seva filera corresponent).
Els i les alumnes de Cicle Mitjà Superior poden marxar sols (prèvia autorització de la
família).
Si passat un temps prudencial les famílies no han vingut a buscar els nens i nenes,
s’avisarà a direcció.

PUNTUALITAT

Heu de ser puntuals tant en les hores d’entrada com en les de sortida dels alumnes.
Sempre que arribeu a l'escola més tard de l'hora, caldrà que l’acompanyant entri a l’escola,
entregui un justificant del motiu i signi el registre de retards que hi ha a consergeria. En cap
cas es pot deixar que l’alumne entri sol, ja que és el pare/mare/tutor legal qui ha de signar el
registre. Els alumnes que es trobin en aquest supòsit romandran a la secretaria i seran
acompanyats a l’aula corresponent quan la conserge tingui un espai per fer-ho.
Després de l’entrada a les 9 del matí i a les 14,30 de la tarda es tancarà la porta.

CALENDARI ESCOLAR

DIES FESTIUS
VACANCES DE NADAL
Del 21 de desembre al 7 de gener
VACANCES DE SETMANA SANTA Del 4 d’abril al 13 d’abril.
FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ
4 novembre 2019
24 febrer 2020
29 maig 2020

VACUNES I MEDICAMENTS
Les dates concretes de les campanyes de vacunació us les comunicarem tan bon punt ens
les facin saber.
Sempre que algun alumne necessiti que li subministrem algun tipus de medicament, és
imprescindible que ens feu arribar el full d’autorització que us adjuntem i la fotocòpia de la
prescripció de l'esmentada medicació, que us hagi fet el metge o la metgessa.
Heu de fer el mateix si cal que li administrin les monitores o monitors a l'hora de menjador.
No es subministrarà cap medicament sense aquests requisits
En cas de febre , polls o qualsevol afecció que s’encomani cal que l’alumne romangui
a casa on rebrà l’atenció adequada i evitarem contagis innecessaris.

MENJADOR ESCOLAR
El menjador escolar es gestiona a través de l’AMPA amb la col·laboració i suport de l’escola.
Per qualsevol gestió relacionada amb el menjador cal que us adreceu al despatx de l’AMPA
o enviar un email a : menjadorescolabarcelona@gmail.com
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
Aquells i aquelles alumnes que han estat matriculats per primera vegada al centre, cal que
duguin a l'escola urgentment la documentació que en el moment de formalitzar la matrícula
no van portar perquè no disposaven d'ella. Si teniu dubtes en aquest aspecte cal que
consulteu a la secretaria del centre en l'horari d'atenció al públic que hi ha establert.
Qualsevol canvi de dades (adreça, telèfon, mòbil, ...) s’ha de comunicar a la secretaria de
l’escola el més aviat possible. Si aquests canvis es produeixen durant el curs escolar també
s’han de comunicar.

MATERIAL ESCOLAR
La gestió dels llibres i del material escolar la porta l’AMPA de l’escola.
Recordeu que el pagament de les quotes ha d’estar enllestit abans que els vostres fills i
filles comencin l’escola. D’aquesta manera les classes podran començar amb normalitat.

PAGAMENT SORTIDES I COLÒNIES
Trimestralment rebreu la informació pertinent on figuraran les sortides que es faran i el
mode de pagament.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS FORA D’HORARI ESCOLAR
Les extraescolars són organitzades i coordinades des de la Comissió d'Activitats
extraescolars de l'AMPA.
Pel que fa a les extraescolars d’anglès que no es realitzen dintre del recinte escolar, sinó
que venen monitors a buscar els infants, seran les acadèmies les que hauran de facilitar el
primer dia que vinguin a buscar els i les alumnes la llista dels nens i nenes que s’emporten i
les autoritzacions de les famílies. Així que us heu de posar en contacte amb les acadèmies i
gestionar amb elles els permisos. En cap cas heu de portar les autoritzacions a l’escola.
NOVETATS
El curs passat engegava amb equip directiu nou i ja vàreu poder comprovar certes novetats
que van anar introduint-se al llarg dels mesos.
A les reunions d’inici de curs us farem cinc cèntims sobre tot allò que impulsarem a partir
d’ara i a més a més us anirem enviant informació via e-mail i també a través dels blogs dels
diferents cicles. Tot i això a mode de tastet us fem una petita esmena d’allò que es
“respirarà a les aules”.

EL DIA A DIA A LES AULES DE LA NOSTRA ESCOLA
AGENDA ESCOLAR
L’agenda com a vehicle de comunicació
família-escola present des de 1r fins a 6è.
EDUCACIÓ EMOCIONAL
Importància de l’educació emocional que es
treballa desde P3.
ROBÒTICA
La robòtica es treballa des de ben petits donant
més importància a aquesta àrea a l’educació
primària.
NOVES TECNOLOGIES
Tenen gran pes a l’escola. S’introdueixen desde
P3 i els dispositius mòbils passen a formar part
del dia a dia a les aules en diversos moments.

ENGLISH

INNOVACIÓ A MATEMÀTIQUES

LABORATORIS DE LLENGÜES

PROJECTE INTERDISCIPLINARI

BIBLIOTECA

JORNADES FAMÍLIA-ESCOLA

Apostem per la potenciació de l'anglès. Es
comença a P4 i a primària s'augmenten els
moments en que s’utilitza a les aules.
De 1r a 4t es comença a treballar les
matemàtiques amb la metodologia INNOVAMAT
(ja us donarem més informació durant el curs),
que el proper curs s’ampliarà a 5è i 6è. En
aquest curs de transició, els alumnes de cicle
superior treballaran un dia a la setmana la
plataforma METHMATH.
Iniciem, a primària, una franja de tarda en que
es farà un treball internivells per treballar
l’expressió oral, la comprensió lectora i
l’expressió escrita en català, castellà i anglès en
grups reduits.
És el projecte que fem tota l’escola i que
relacionem amb la Jornades Culturals. Enguany
el tema és LA SALUT.
Durant el primer trimestre està previst que es
pugui inaugurar la nova biblioteca. Farem una
festa!
Esperem que puguem gaudir d’un parell de
jornades família-escola per seguir col·laborant
junts a crear una escola que ens sentim nostra.

Per potenciar la socialització entre tots els alumnes de l’escola i fomentar relacions positives
s’han fet barreges de grup pels alumnes que realitzaran P4, 3t i 5è. Quan barregem no
desfem o trenquem, sinó que potenciem l’intercanvi, la interrelació i l’enriquiment personal.
El primer dia de curs ,excepcionalment (ja que després durant el curs de 3r a 6è noen fan),
tots els alumnes faran fila a les 9 del matí i se’ls indicarà a quina classe han d’anar. Els nens
i nenes de 1r i 2n faran la fila on sempre (al porxo), 3r i 4t a la pista de bàsquet i 5è i 6è a la
pista gran).

RECORDEM
• Durant els horaris de classe, ni el professorat ni l’alumnat es posaran al telèfon. Per tant,
us preguem que deixeu els encàrrecs a consergeria.
• No està permès l’ús dels telèfons mòbils a l’escola i en el cas que el portin l’escola no es fa
responsable del que li pugui succeir.
• Tot el que els nens/es portin a l’escola (bosses, bates, abrics...) ha d’anar marcat amb el
nom i cognom. Al final de cada trimestre totes les peces perdudes, sense identificació, seran
donades a la Fundació Roba amiga.
• El servei de mainadera funcionarà a partir del primer dia de classe, excepte per a P3, que
podran fer ús del servei un cop acabat el període d'adaptació (a partir del dimarts 17-9-18).
• Les activitats extraescolars començaran el mes d'octubre.

IMPORTANT
Adjuntem els fulls que s'han d'omplir (per cada nen/a) i retornar al/la tutor/a el primer dia de
curs.
Són els següents:
Autorització per a la recollida d’alumnes de l’escola (EI,1r i 2n )
Autorització per sortir sols/les (de 3r a 6è)
Autorització per sortir acompanyats de germans.

Durant els primers dies de curs rebreu (els hi donarem en mà als vostres fills i filles) les
autoritzacions de:
-

Dret d’imatges
Medicaments
Paracetamol
Sortides

Aquestes autoritzacions es signaran aquest any i es guardaran a l’expedient del vostre fill/a
fins que acabin la seva escolarització al centre (a no ser que en algun moment ens digueu el
contrari).

LA PARTICIPACIÓ
Els pares i les mares de l'escola teniu diverses maneres de participar activament en les
accions que es realitzen a l'escola o des de l'escola:
●
●
●
●
●

Participar aportant idees i l'ajut que es demani en les diferents reunions de classe i
d'escola.
Formant part de la junta de l’Ampa.
Col·laborant en les activitats de Nadal, Jornades Culturals, Carnestoltes,....
Oferint part del vostre temps disponible, si és que en teniu, per a tasques diverses.
En aquelles qüestions puntuals en què els tutors i tutores us puguin necessitar.

Us recordem la importància de llegir els mails que us anem fent arribar.

ADRECES RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA
Escola:
Ampa:
Menjador:

escolabarcelona@xtec.cat
ampaescolabarcelona@gmail.com
menjadorescolabarcelona@gmail.com
Molt bon curs 19-20!
Barcelona, setembre 2019.

