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SALUTACIÓ
Un altre any comencem aquest curs escolar juntament amb el
recolzament i l’esforç de l’Ajuntament de Rialp i de l’AMPA . És
d’aquesta manera com tots plegats podem aconseguir els
objectius que persegueix la nostra escola.
Per altra banda, volem cercar la implicació de tots vosaltres
per tal de caminar junts i d’aquesta manera obtenir la millora
educativa que tots volem per als nostres alumnes.
Els eixos de la nostra escola són:
• Assolir un bon nivell competencial en les diferents àrees
curriculars.
• Cultivar la cultura de l’esforç. La vida ens exigeix
contínuament un nivell d’esforç. Faríem malament de
no
cultivar aquesta cultura. Sense anar més lluny, a
l’institut cada curs suposa uns reptes nous, a l’igual que aquí
a l’escola, com també en la vida mateix.
• Treballar l’educació per la salut. L’escola aposta pels
hàbits saludables .
• L’escola amb el seu entorn. Creiem que l’escola és l’ànima
del poble i per aquest motiu fem activitats al i pel poble.
Amb molta il·lusió i moltes ganes de treballar, comencem
aquest nou curs.
El director,
Josep Balagueró.
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1. PERSONAL
Educació Infantil: Mercè Serrat
Cicle Inicial: Míriam Prat
Cicle Mitjà: Dolors Rosell
Cicle Superior: Josep Balagueró
Mestra Ed Infantil i Primària: Paquita Llort
Educació Artística (música): Cecília Ansay
Educació Especial: Conxi Lozano
Educació Física: Yolanda Montes
Llengua estrangera (anglès): Rosanna Estudillos
Religió: Carme Poch
EAP: Lídia Díez
El tutor/tutora és el mestre/a responsable més directe de l’educació dels
vostres fills i filles i del seu seguiment dins de l’escola; els orienta i atén les
necessitats educatives que puguin presentar. És amb el tutor/a amb qui els
pares i mares han de parlar sempre que ho necessitin. Podeu demanar una
entrevista per parlar sobre l’escolarització dels vostres fills i filles sempre
que ho cregueu necessari.
Els mestres especialistes de les diferents matèries treballen
conjuntament amb el tutor/a. Hi ha d’altres professionals, psicopedagog/a,
mestres d’educació especial, logopeda, que col·laboren amb els mestres de
l’escola en l’atenció als nens i nenes.
El director i la secretària, gestionen l’escola i informen els pares i mares.
Podeu sol·licitar entrevista amb ells per temes com: menjador escolar,
sol·licitud d’ajuts econòmics i beques, activitats complementàries i
extraescolars, i tot allò que creieu convenient.

L’horari d’atenció a les famílies és: dilluns de 10-11

Quan tingueu alguna qüestió relacionada amb el vostre fill/a, us heu
d’adreçar en primer lloc, al seu tutor o tutora. Si amb això no en teniu
prou, podeu dirigir-vos a l’equip directiu.
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2. REUNIONS DE PARES I MARES
La col·laboració entre les famílies i els mestres de l’escola és una condició
imprescindible per aconseguir una bona formació i obtenir els millors
resultats acadèmics.
Per tant, haureu d’assistir a les reunions de classe, on els mestres us
informaran de les línies generals del nivell corresponent.
ENTREVISTES I INFORMES
Per tal de poder fer el seguiment individual de cada nen/a, els tutors/es
tindran, durant el curs, com a mínim dues entrevistes amb els pares.
Per altra banda, la família pot sol·licitar-les, sempre que ho cregui
convenient, als mestres tutors i aquests us indicaran el dia i hora més
convenient.
També es notificarà per escrit als pares quin ha estat el procés
d’aprenentatge del seu fill/a. Les famílies dels nens/es d’Educació Infantil
rebran dos informes i les de Primària tres.
A fi que l’equip de mestres pugui realitzar la seva tasca d’una forma
rigorosa i professional, caldrà que respecteu i dugueu a terme les seves
orientacions educatives.

3. HORARI I CALENDARI ESCOLAR

3.1. Horari Escolar
De 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 17:00 h, menys quan hi ha jornada intensiva,
que és e 9:00 a 13:00 h.

a. Calendari Escolar
Inici de curs:
12 de setembre de 2018.
Vacances:
•

NADAL: Del 22 de desembre de 2017 al 8 de gener de 2018 (ambdós
inclosos).
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•

•

SETMANA SANTA: Del 15 d’ abril de 2019 al 22 d’abril de 2019
(ambdós inclosos).
D’ESTIU: A partir del 22 de juny de 2018.

Dies festius de lliure disposició:
2-11-18 / 7-12-18 /

4-03-19.

Dies de festa local:
26 -9-18 / 05-03-19.
Jornada compactada:
•

21 de desembre de 2018.

•

10 al 21 de juny de 2019.

3.3 Entrades i sortides
Els nens i nenes faran files a l'hora d'entrar del pati i a l’entrada a
l'escola a les 14:55h.
La porta d’accés al recinte escolar s’obrirà a les 8:55 i a les 14:55 i els nens
i nenes aniran directament a les aules, on trobaran els mestres. A les 9:15
i a les 15:15h la porta de l’escola romandrà tancada.
Els alumnes de menjador que arribin més tard hauran de passar per direcció
abans d’anar a les classes.
3.4. Puntualitat, retards i absències.
L’hora d’inici de l’activitat docent és a les 9 del matí i a les 3 de la tarda. La
manca de puntualitat dificulta el bon funcionament de les classes i
ocasiona pèrdues de temps innecessàries.
Qualsevol absència per malaltia o altre motiu, haurà de ser justificada
mitjançant una nota escrita o trucada telefònica.
Quan un nen/a hagi de sortir de l’Escola abans de l’hora prevista, cal que
sigui recollit pels pares/mares o persona autoritzada.
Els alumnes de Cicle Mitjà i Superior poden sortir sols si han portat una
nota degudament explicativa autoritzant-los a fer-ho.
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4. SORTIDES PEDAGÒGIQUES I COLÒNIES ESCOLARS
Cada nivell realitzarà les sortides i colònies escolars programades per
l’equip de mestres i aprovades pel Consell Escolar. És convenient
l’assistència a les excursions i colònies escolars que s’organitzen a l’Escola
perquè van lligades amb el treball de classe i faciliten la relació amb els
companys.
Les colònies escolars es faran de la següent manera:
- Educació Infantil i Cicle Inicial, tota la ZER.
- Cicle Mitjà i Superior, tota la ZER.
A començament de curs us farem arribar un imprès, amb la relació de
sortides, per tal que el pare, mare o tutor autoritzeu l’assistència del
vostre fill/a a totes les sortides per la Comarca. Un cop omplert i
signat caldrà retornar-lo al mestre/a.
5. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS
L’AMPA ja us informarà degudament de les activitats que ofereix als seus
associats.
Per qualsevol consulta, contacteu amb Ahika Jaeschke 629417630.
6. MENJADOR ESCOLAR
A l’Escola hi ha servei de menjador escolar tots el dies de 13:00 a 15:00h.
Els nens en aquest període seran atesos per monitors que alternaran la
vigilància del menjador, els jocs del pati i altres activitats.
7. EQUIPACIÓ
Educació Física
Pel que fa al vestuari, val a dir que es demana especialment que els alumnes
vinguin vestits adequadament a l’activitat que han de realitzar a l’escola.
Un cop tingueu l’horari que us entregaran les/els tutors, recomanem que
els dies d’Educació Física es faci l’activitat i portin un petit necesser amb
els estris d’higiene personal, amb el següent material:
pantalons
curts/llargs, xandall, samarreta màniga curta i sabates esportives. És
convenient posar el noms als xandalls.

6

Bates
És obligatori que els nens/es d'Educació Infantil, Cicle Inicial i Mitjà portin
bata cada dia, amb veta per a penjar i el nom al davant. La resta de cicles
només els dies de plàstica.
Jaquetes
És obligatori que tots els alumnes portin totes les jaquetes marcades amb
el nom i amb una veta per poder penjar-les; D’aquesta manera s’evita que
s’embrutin i que es perdin.
8. QÜESTIONS GENERALS
Cal que cada nen/a quan vingui a l’Escola, porti tot el material necessari per
la sessió escolar.
Qualsevol aspecte relacionat amb el funcionament de la classe, s’ha de
parlar amb el mestre/s/tutor de l’alumne/a a les hores de visita.
És necessari que els nens i nenes vinguin a l’escola ben esmorzats de casa i a
l’escola portin només una peça de fruita. Els d’Educació Infantil poden
portar algun dia producte làctic i altres dies fruita .
Per treballar els hàbits de sostenibilitat recomanem no embolicar els
entrepans amb paper d’alumini.
Us recordem que en relació al treball del bons hàbits alimentaris tots els
dies cal que portin fruita per esmorzar.
Els alumnes no han de portar llaminadures a l’escola (caramels, xiclets,
pipes, etc.).
Es recomana que els nens/es no portin telèfon mòbil a l’escola.
Administració de medicaments als alumnes. En cas de malaltia , caldrà que
el vostre fill/a es quedi a casa fins que es recuperi totalment. Si a l’escola
se l’ha de medicar, cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o
informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el
nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor
legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre
que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui
imprescindible la seva administració en horari lectiu. Si no és així, a l’escola
no s’administrarà cap tipus de medicació.
Recordeu que està totalment prohibit fumar en tot el recinte escolar,
inclosos els patis de l’escola.
ESPEREM EL VOSTRE AJUT I COL·LABORACIÓ.
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