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Benvolgudes famílies, 
 
Ens plau fer-vos arribar la informació sobre qüestions de funcionament i d’ordre 
pràctic que convé tenir en compte per començar el proper curs. 
 
Us demanem que les llegiu amb atenció ja que són aspectes importants a l’hora 
de garantir un bon funcionament col·lectiu. 
 
US RECOMANEM QUE TINGUEU AQUEST LLIBRET A MÀ DURANT TOT EL CURS 
ESCOLAR PER TAL DE PODER ACLARIR DUBTES I CONSULTAR-LO QUAN  US 
CALGUI. 
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1. Calendari escolar 
 

-  Inici de curs: 12 de setembre de 2019 
-  Final de curs: 19 de juny de 2020 
-  Vacances escolars: 

- Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 
- Setmana Santa: del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020 

-Dies de festa: - 1 de novembre 
 - 6 de desembre 
 - 1 de Maig   
 - 1 de Juny 

-  Dies de Lliure Disposició:             
                                           - 4 de novembre de 2019 
 - 24 de gener de 2020 
                                          - 20 de març de 2020 
 - 4 de maig de 2020 
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2. Calendari d’adaptació a P3 
 

Es durà a terme durant els primers 4 dies d’escola (12, 13, 16 i 17 de setembre) 
durant una hora i mitja, distribuïts en dos torns de la següent manera: 
1r Torn: de 9h a 10:30h 
2n Torn: d’11h a 12:30h 
Podeu escollir el que us vagi millor, sempre que hi quedin places. 
 

3. Entrades i sortides 
 

Entrades: 
 

- L’entrada es farà per la porta del pati que dóna al parc. 
- Els infants de P-3 seran acompanyats pels seus familiars fins a la porta de la classe.  
- L’alumnat de P4 i P5 faran fileres a la pista amb les respectives tutores. 
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Sortides:  
 

- L’alumnat d’infantil sortirà 5 minuts abans per tal d’evitar aglomeracions. 
- Tots els infants abans de sortir de l’escola han d’acomiadar-se  de la mestra, així que    

tingueu paciència a l’hora de recollir-los fins que la mestra els cridi i s’acomiadin. 
- Heu d’avisar per telèfon o signar els papers d’autorització si ve a recollir-los una 

persona diferent de l’habitual. 
- Es prega puntualitat. 
 

4. Assistència 
 

Us recordem la importància de l’assistència continuada a l’escola, tant al matí com a la 
tarda. És molt important per assegurar l’adquisició d’hàbits i aprenentatges. 
En cas d’absència o retard caldrà portar un justificant i avisar per telèfon a l’escola. 
Es farà un seguiment a nivell de protocol d’absentisme emmarcat en el projecte de la 
nostra zona educativa. 
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5. Entrevistes 
 

Per sol·licitar una entrevista amb els mestres cal que les famílies concretin data i hora 
amb la tutora del seu fill. 
Al llarg del curs es fa, com a mínim, una entrevista amb la família. Els tutors us aniran 
convocant en el moment que creguin convenient. 
Ja us comunicarem l’horari d’entrevistes de cada mestra.  
 

6. Malaltia 
 

Quan un/a alumne/a presenta símptomes de malaltia, no està en condicions d’assistir a    
classe, i per tant cal que es quedi a casa on pot rebre l’atenció necessària. 
En cas que es posi malalt a l’escola, s’avisarà per telèfon a les famílies perquè el vinguin a 
buscar en el mínim temps possible. 
 
ÉS MOLT IMPORTANT QUE L’ESCOLA TINGUI ELS TELÈFONS ACTUALITZATS. PER TANT 
PREGUEM QUE COMUNIQUEU A DIRECCIÓ O A LA MESTRA QUALSEVOL CANVI. 

mailto:a8034989@xtec.cat


 

C/ Lleida s/n 
08930 Sant Adrià de Besòs 
Telf. 93.381.21.09     Fax: 93.381.32.48 

Correu a8034989@xtec.cat 
                                                                                        Web: catalunyasab.cat 

 

 

 
 
 

No podran assistir a l’escola els nens/es que presentin: 
- Febre 
- Trastorns intestinals (diarrees, vòmits...) 
- Fongs 
- Paràsits (polls...)  
- Conjuntivitis. 
- Ni cap altre malaltia contagiosa. 
 

Cal comunicar a l’escola qualsevol tipus de malaltia.  
 

7. Higiene i aspecte personal 
 

 - Recordeu que és molt important la higiene i l’aspecte personal. 
 - Els divendres els nens i les nenes portaran a casa la bata per rentar-la. 
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Recordeu que el canvi d’estació és quan apareixen els polls (piojos). Per tant és convenient 
que reviseu els caps dels vostres fills i filles, especialment darrere les orelles i al clatell. Si 
observeu polls, caldrà avisar la mestra i no assistir a l’escola fins que s’hagi resolt el tema. 
 

8. Medicaments 
 

Quan el nen o la nena ha de seguir una medicació, la família ha d’intentar fer quadrar 
l’horari perquè no coincideixi amb les hores d’escola. 
 
Només en el cas que no sigui possible, es facilitarà el medicament amb el nom, horari i 
dosi. A més a més, caldrà signar una autorització perquè la mestra li pugui donar. 
Assegureu-vos que ja ha pres abans aquest medicament, no fos cas que tingués al·lèrgia. 
 
Si s’ha de prendre a l’hora del menjador, recomanem deixar el medicament a l’escola fins 
que s’acabi el tractament, també amb totes les indicacions i autorització. 
 
Cal comunicar a la mestra qualsevol tipus d’al·lèrgia. 
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9. Comunicats de l’escola 
 

Sovint els vostres fills o filles portaran informacions escrites de l’escola, que cal llegir 
atentament. Si algú no les entén, que ho pregunti. 
 
També heu de tenir en compte aquelles coses que els nens o les nenes us demanin per tal 
de col·laborar en la realització de les diferents activitats de l’escola. 
Els alumnes de P4 i P5 cal que utilitzin l’agenda escolar com a eina de comunicació família-
escola i per a notificacions puntuals. 
 

10.    Psicomotricitat i Ludoteca 
 

Els dies de psicomotricitat i ludoteca cal que l’alumnat vingui amb roba còmoda:  Xandall i 
calçat esportiu cordat amb velcro. 
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11. Aniversaris 

 

En aquesta edat es poden portar unes galetes per celebrar l’aniversari amb tots els 
companys i companyes de la classe. 
 

Penseu que com més senzill és el berenar, més els agrada. 
 

Cal posar-se d’acord amb la mestra pel dia de la celebració.  
 

12. Sortides i Excursions 
 

Al llarg del curs es realitzen diferents sortides. Aquestes són tan importants com les 
activitats dins de l’escola. Per tant, és molt important que tots els nens i les nenes hi 
assisteixin. 

- Si hi ha algun impediment, s’ha de parlar amb la mestra. 
- L’alumnat no podrà portar llaminadures ni diners. 

 

mailto:a8034989@xtec.cat


 

C/ Lleida s/n 
08930 Sant Adrià de Besòs 
Telf. 93.381.21.09     Fax: 93.381.32.48 

Correu a8034989@xtec.cat 
                                                                                        Web: catalunyasab.cat 

 

 

 

Dinar:  
-L’alumnat que normalment dina a casa haurà de portar el menjar i una ampolleta 
d’aigua dins d’una motxilla petita. Procureu que li agradi i que no hi hagi massa 
menjar. 
-L’alumnat que normalment dina a l’escola només caldrà que porti una motxilla per 
poder posar el dinar que li prepararan a la cuina (entrepans, aigua i fruita). 
- Si el vostre fill/a no vol el pícnic que prepara la cuina, haurà d’avisar una setmana 
abans al menjador. 

- Si cal portar esmorzar, s’avisarà a la nota de la sortida. 
 

13.   Informes 
 

Se’n faran dos, un a mitjans de curs i l’altre al final, per a informar de l’evolució dels vostres 
dels infants tant a nivell d’hàbits com d’aprenentatges. 
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14.   Menjador 
 

Cada dia s’informa les famílies de com han menjat els nens i les nenes de P3 i al taulell 
informatiu de la porta del centre pels alumnes de P4 i P5. 
Per qualsevol tema que faci referència al menjador cal adreçar-se a la cuina de 9-10h 
Si algun dia no es poden quedar al menjador, per malaltia, cal trucar al telèfon 933812541 
del menjador i comunicar-ho a l’encarregada. 
L’alumnat que dina a l’escola de manera esporàdica caldrà que avisi tant a la cuina com a la 
mestra.  
 

15.   Material 
 

- 1 bata sense botons, amb goma al coll i a les mànigues, marcades al davant i en lloc 
visible amb el nom amb lletra gran de pal, també han de dur una beta llarga per 
poder-les penjar amb facilitat. 
- 1 bossa de roba amb cordó tipus bossa de pa, també marcada amb el nom. La bossa 
ha de contenir un recanvi de roba complert, interior i exterior. (Marcat amb el nom). 
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- 3 paquets de tovalloletes humides. 
- 3 capses de mocadors de paper. 
- 1 bosseta de roba marcada per portar l’esmorzar. 
- 1 tovalló de roba dins de la bosseta de l’esmorzar. 
- 1 got de plàstic amb nansa que no es trenqui. 

Recordeu que tota la roba que els nens/es portin a l’escola des de les sabates i mitjons fins 
l’abric (sobretot amb una beta per poder-lo penjar) ha d’anar marcada amb el seu nom. 
 

16.  Material Socialitzat 
 

A la nostra escola tot el material que utilitzem és socialitzat, això vol dir que amb una quota 
anual de 60€ queda inclòs des de fotocòpies a tot el material fungible que necessitem. 
És un objectiu del centre treballar els hàbits de compartir i respectar el material de l’aula. 
El pagament es podrà fer en dos terminis: 
 

 Primer pagament: 12€ abans del 12 de setembre de 2019. 
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 Segon pagament: 48 € abans del 30 de novembre de 2019 
 
 
 
 
 

 
 

17.  AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) 
 

- Implicació en la Comunitat Educativa. 
- Quota familiar única 18 €/curs (tinguis un o més fills, només pagues una quota). 
- Beneficis de ser soci/a de l’AFA: 

 15% de descompte en la compra dels llibres. 

 Preu especial en les activitats extraescolars. 

 Tenir veu en les decisions orals. 

 Més beneficis al llarg del curs i a les festes. 

Per consultar algunes de les activitats que fem al llarg del curs 
podeu visitar: 

- Pàgina web escola: catalunyasab.cat 

- Facebook: https://www.facebook.com/catalunyaSAB/ 
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Venda de llibres: 4 de setembre de 2019.  
Horari:  

 De 10h a 13h.  
 De 15:30 a 18:30h. 

      (possibilitat de pagar amb targeta) 

 
 

          

mailto:a8034989@xtec.cat

