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Benvolgudes famílies, 

El proper dijous 12 de setembre de 2019 iniciem un nou curs escolar. Així, amb l'objectiu d'agilitzar i                  

facilitar l'inici del curs, voldríem compartir amb vosaltres algunes informacions: 

  

1.MILLOREM LA NOSTRA ESCOLA 

Durant les darreres setmanes del mes d'agost, l'Ajuntament de Vilanova de la Barca ha realitzat el                

manteniment i millora de la nostra escola, així com de l’edifici de la Llar “L’Escoleta”.Tot duent a                 

terme diferents actuacions, tant a les dependències interiors com als patis.  

Tanmateix, durant els mesos d’estiu, el Departament, en conveni amb l’Ajuntament de Vilanova de la               

Barca, també ha procedit a la substitució de les finestres exteriors de la façana de l’escola i de la                   

porta de sortida al pati. 

 

Des de l'equip de mestres estem molt satisfets i agraïts per les millores realitzades, ja que trobem                 

que eren molt necessàries. 

 

També al llarg del curs passat, així com durant l’estiu, s’han dut a terme diferents inversions a nivell                  

TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i Coneixement): 

● Millora de la Xarxa de l’escola (Departament i Ajuntament) 

● 5 Ordinadors (Departament) 

● 5 Portàtils 15” (Escola) 

● 5 Tablets 10.1” (AMPA) 

● Carro de portàtils (Departament i Escola) 

● Pintar l’aula d’informàtica (Ajuntament) 

 

● Jornada de Convivència 

Al llarg d'aquest primer trimestre està prevista la realització d'una jornada de treball amb les famílies,                

aquesta està programada per al dissabte 19 d’octubre al matí (de 10 a 14 hores aproximadament)                

per tal d'abordar necessitats de l'escola (Exemple: repintar jocs al terra del pati de l'escola, pintar les                 

rodes, manteniment dels jocs de fusta, penjar cortines,...) així com el més important, afavorir la               

convivència famílies - escola. 
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2. HORARI ESCOLAR I CALENDARI DEL CURS 2019-2020 

HORARI EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

● Matí: de 9:00 a 12:30 hores 

● Tarda: de 15:00 a 16:30 hores 

● SEP: dimarts i dijous de 12:30 a 13:00 hores 
 

L'Ajuntament ofereix acollida de matí (de 8:00 hores a 9:00 hores) i de tarda (de 16:30 hores a 17:30                   

hores). 
 

DIES FESTIUS 

● Dilluns 7 d’octubre de 2019 

● Dijous 31 d’octubre de 2019 

● Divendres 1 de novembre de 2019 

● Divendres 6 de desembre de 2019 

● Dilluns 24 de febrer de 2020 

● Divendres 13 de març de 2020 

● Divendres 1 de maig de 2020 

● Dilluns 11 de maig de 2020 
 

3.CLAUSTRE DE MESTRES i ASSIGNACIÓ DE TUTORIES 

El claustre de mestres de l'escola per al curs 2019-2020 està conformat pels següents professionals: 

● Ed. Infantil 1 (EI1) i Ed. Infantil 2 (EI2): MªTeresa Blanch 

● Ed. Infantil 3 (EI3) i Ed. Infantil 4 (EI4): Montse Mancilla 

● Ed. Infantil 5 (EI5): Mònica Gurruchaga  

● Ed. Primària 1 (1r) i Ed. Primària 2 (2n): Magda Blanco 

● Ed. Primària 3 (3r): Jordina Samà 

● Ed. Primària 4 (4t): Pau Grau 

● Ed. Primària 5 (5è): Sandra Estruel 

● Ed. Primària 6 (6è): Pablo de Miguel 

● Mestra especialista en Ed. Física: Gemma Esteve 

● Mestre especialista en Ed. Musical: Toni Castell 

● Mestres especialistes en Llengua estrangera Anglès: Conxita Mayoral i Pau Grau 

● Mestra de Religió: Jèssica Pons 

● Mestra d'Ed. Infantil (0,33 de jornada): Karen Garcia 
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En referència a l'equip Directiu, aquest està conformat pels següents docents:  

● El Pablo de Miguel assumeix la Direcció tant de l'escola com de la ZER Argelaga 

● I, la Sandra Estruel exerceix les funcions de Secretària de l'escola i de la ZER Argelaga. 

● Tanmateix, l'equip directiu de la ZER Argelaga també l'integra la Sílvia Parra, mestra de              

l'escola de Torrelameu, com a Cap d'Estudis de la ZER Argelaga. 

  

4.SERVEI DE MENJADOR 

A l'igual que en cursos anteriors, el servei de menjador està gestionat per l'empresa SERCODAGA,               

la qual s'encarrega de coordinar tant els menús com el monitoratge. Per tal de fer ús d'aquest Servei                  

s'ha de comunicar a la Direcció de l'Escola.  

  
Amb l’objectiu de facilitar la gestió del primer dia, s'ha considerat que aquelles famílies que eren                

FIXES en l'ús del menjador escolar durant el curs 2018-2019 continuen amb el Servei.  

En el cas que hi hagués alguna novetat o canvi, agrairíem que ens ho féssiu saber abans de                  

les 9:30 hores del dijous 12 de setembre. 

  

Així mateix, aquells alumnes que facin ús del menjador el proper dijous 12 de forma ESPORÀDICA o                 

passin a ser NOUS usuaris FIXES per a tot el curs 2019-2020, també ho han de comunicar a la                   

Direcció de l'Escola abans de les 9:30 hores. 

  
Els preus del Servei per al curs 2019-2020, són els següents:  

● Alumnes fixes: 6,20€ 

● Alumnes esporàdics: 6,50€ 

 

5. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 

Seguint la novetat implementada durant el curs passat, la sortida de l'ESCOLA a les 16:30 hores, es                 

continuarà realitzant pel pati. L'entrega dels infants es farà a partir de la porta que delimita la pista i el                    

pati de l'escola, per tant, es considera de summa importància que les famílies no accediu dins del pati                  

de terra i resteu a l'espera que els mestres tinguin contacte visual amb vosaltres per tal de poder fer                   

l'entrega dels infants. En el cas de pluja, la sortida es farà per la porta de davant. 
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En referència amb sortida de les 12:30 aquesta es continuarà fent des de la porta de davant de                  

l’ESCOLA. 

 

En canvi, es alumnes que cursen a l’edifici de l’ESCOLETA (EI1/EI2/EI3/EI4) sortiran de l’edifici de               

l’ESCOLETA (Llar) a les 12:25 hores i a les 16:25 hores. 

 

Quant a l’entrada aquesta es realitzarà per la porta de davant a les 9:00 hores del matí. 

 

 6.EDUCACIÓ FÍSICA 

Els dies d'Educació Física són els següents: 

○ Ed. Infantil 3 (EI3) i Ed. Infantil 4 (EI4): dilluns i divendres 

○ Ed. Infantil 5 (EI5): dilluns i divendres 

○ Ed. Primària 1 (1r) i 2 (2n): dilluns i dimarts 

○ Ed. Primària 3 (3r): dimarts i dijous 

○ Ed. Primària 4 (4t): dilluns i dijous 

○ Ed. Primària 5 (5è): dimarts i dijous 

○ Ed. Primària 6 (6è): dimarts i dijous 

 

A l'igual que en cursos anteriors, es continuarà fent ús del necesser (a partir d'educació Primària). 

 

Per tal de poder realitzar les sessions d'Educació Física, és molt important que els infants portin una                 

equipació adequada, per tant, aprofitem per recordar la vestimenta i fer algun aclariment: 

 

● Quant a la nova equipació (que està gestionada per l’AMPA i es pot adquirir a la botiga                 

WALA de Lleida), es donarà marge per tal de comprar-la, aquesta no serà obligatòria al               

iniciar el curs, tot i que és recomana la seva adquisició al llarg del curs 2019/2020. 

● Tot i això, per al correcte desenvolupament de les classes d’Educació Física, és             

indispensable que els alumnes portin xandall (pantaló d’esport negre – samarreta blanca o la              

nova de l’escola, verda) i calçat esportiu. 

  

7.ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC 

A l'igual que durant el curs anterior, les informacions a les famílies es tramitaran via correu electrònic,                 

sempre i quan no comportin el retorn d'un rebut o butlleta.  
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A principis de curs es facilitarà una circular per tal de revisar els correus electrònics i comprovar que                  

no hi hagi novetats. Tanmateix, també s'oferirà la possibilitat de rebre les informacions en paper. 

La comunicació família - escola és molt important! 

  

8.MATERIAL ESCOLAR 

Al llarg de les primeres setmanes del curs, us tramitarem la circular per fer el pagament del material                  

escolar. Aquest rebut ascendirà a 60€ en tots els nivells. 

  

9.REUNIÓ D'INICI DE CURS 

Està previst realitzar la reunió d'inici de curs el dimecres 25 de setembre a les 19:30 hores (l'hora                  

és aproximada, es confirmarà més endavant).  

Durant la mateixa s'ampliaran les informacions trameses en aquest correu així com d'altres d'índole              

pedagògica i organitzativa.  

Per tant, us animem a assistir-hi, entre tots/es fem escola! 

  

Moltes gràcies per la vostra atenció, des de l'equip de mestres esperem gaudir d'un bon curs plegats! 

Restem a la vostra disposició, 

  

Salutacions cordials, 

 


