
 

 

 
Barcelona, 9 de setembre del 2019 

 
Benvolgudes famílies,  

Primer de tot  volem donar-vos la benvinguda a aquest nou curs que comencem 
amb il · lusió i  amb moltes ganes de mil lorar una miqueta cada dia.  
I  també comencem amb algunes novetats. La Neus, tutora de 4t, i  la  Núria, 
mestra de música han anat a una altra escola  i  el  Felipe l ’han canviat de feina .  I  
donem la benvinguda a l  Juan Carlos, mestre de música, l ’Anna Rey, conserge i  la 
Marta, substituta del Cesc.  
 
L ’Ariadna i  la Júlia  han deixat l ’escola; en  el  seu l loc hi haurà  el Gabriel Canelo  i  
el Teko Araujo. La Marina Vilanova seguirà substituint la  Vicky Vilalta . Amb 
aquests canvis, aquestes són les monitores de menjador d’aquest curs i  els 
grups amb els quals estaran.  
EI·3    Mònica Puentes  
EI·4    Emma Durany  
EI·5    Clara Guasch  
Reforç Infantil  Gabriel Canelo  
EP·1   Edel Olmedo 
EP·2   Sol Cortés  
Reforç Cicle inicial  Ruth Tutusaus (1h)  
EP·3   Rita Marimon   
EP·4   Marina Vilanova  
EP·5   Eva Ballesteros (coordinadora i  reforç)  
EP·6   Teco Araujo  
 
Recordeu que el dijous és el dia de la fruita .  Ja en parlarem a les classes, però 
us demanem que des de casa penseu, que com a mínim aquest dia, a l ’esmorzar 
hi hagi alguna peça de fruita.  
 
Per altra banda ens aniria molt bé que si feu neteja de joguines , patins i  l l ibres 
en bon estat,  ens les porteu a l’escola .  Us n’estarem molt agraïdes.  
  

 
 
Restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte i  esperem la 
col·laboració de tothom per aconseguir un funcionament òptim per a l ’Escola. Us 
desitgem un curs molt profitós.  

 
Claustre de mestres del Escola  Patronat Domènech 
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