
  
 
 
 
 
 
1. BENVINGUDA 

Un any més aprofitem “el pàmpol” edició famílies d’inici de curs per donar la benvinguda a aquest nou curs 

que avui encetem. Té per objectiu facilitar-vos les informacions necessàries i imprescindibles per començar 

el curs 2019-20 amb molta il·lusió i les motxilles carregades de bons propòsits. 

Aprofitem l’ocasió per traslladar-vos la importància d’assistir a les reunions d’inici de curs. Unes reunions 

que intentarem que siguin dinàmiques i profitoses que entre altres informacions giraran entorn el 

funcionament de l’aula i les sortides del curs escolar esdevinguin el tema central. Us posarem en 

coneixement de les noves bases dels Ajuts a l’escolarització que l’Ajuntament de Vilafranca ha publicat. 

 

2. CALENDARI ESCOLAR 2019-20 

Inici de les classes: 12 de setembre de 2019. 

Vacances de Nadal: del 20 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020. 

Vacances de Setmana Santa: del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020. 

Fi del període lectiu: 19 de juny de 2020. 

Dies de lliure disposició (no hi ha classes): 4 de novembre i 5 de desembre de 2019; 23 de febrer, 9 de 

març i 30 d’abril de 2020. 

Jornada intensiva: 20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de 2020. 

3. CALENDARI DE REUNIONS AMB LES FAMÍLIES 

L’horari de les reunions d’inici de curs tindran lloc a les respectives aules a les 17h. El calendari és el 

següent: 

CICLE CURS DATA 

PETITS P3, P4 i P5 Dimecres, 27 de setembre 

MITJANS 1r, 2n i 3r Dimarts, 24 de setembre 

GRANS 4t, 5è i 6è Dijous, 26 de setembre 
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4. ENTRADES I SORTIDES 

Donada la importància de començar el dia de manera relaxada, flexibilitzem les entrades a l’escola per tal 

que esdevinguin graonades i sense presses, permetent a l’alumnat una incorporació progressiva a 

l’activitat diària. A les 9.00h i a les 15.00h s’obren les portes i sona música a l’exterior mentre els i les 

alumnes van entrant de manera lliure a les aules on els esperen els tutors. La resta de personal docent 

tindrà uns espais assignats des dels quals aniran donant la benvinguda als infants i/o als familiars. A mesura 

que entren dediquen una estona a la lectura. Preguem màxima puntualitat per tal d’afavorir l’activitat de 

lectura. Els familiars que acompanyin l’alumnat d’Educació Infantil, els acompanyaran fins l’aula. Els 

mestres tutors estaran cadascú a la seva aula. Quan deixi de sonar la música el conserge tancarà les portes 

i les famílies hauran d’estar fora del recinte escolar. Agraïm per avançat la vostra col·laboració i 

comprensió, que ben segur facilitaran un bon funcionament. 

A les sortides el professorat acompanyarà l’alumnat a la zona de recollida. Els familiars encarregats de 

recollir aquests infants s’esperaran a l’exterior del recinte escolar o a les zones habilitades.  

L’alumnat de P3 es recollirà a l’Edifici d’Educació Infantil durant el 1r trimestre. 

L’alumnat de P3 a 2n es lliurarà als adults autoritzats. 

L’alumnat de 3r a 6è que a les 12.30h i a les 16.30h pugui sortir del recinte escolar sense 

l’acompanyament d’un adult, haurà de portar signada una autorització dels seus tutors legals. 

En el supòsit que l’encarregat de recollir a un/a alumne/a de P3 a 2n sigui un germà/na gran o qualsevol 

altra persona a qui els tutors legals deleguin, aquests hauran de signar l’autorització pertinent. 

Per poder sortir del  centre en horari escolar cal una autorització signada pels pares o tutors legals i 

l’acompanyament d’un adult. Cal fer servir les pàgines de l'agenda habilitades per a aquesta funció. 

 

5. CANALS DE COMUNICACIÓ 

Seguirem combinant l’enviament de circulars mitjançant papers que lliurarem a l’alumnat i el correu 

electrònic a les adreces que ens vau autoritzar a utilitzar el curs passat. En cas d’haver canviat algun dels 

números de telèfon, l’adreça o altres dades personals preguem que ens ho notifiqueu. 

Les dues portes d’entrada i sortida de l’alumnat situades als carrers Espirall i Martorell disposen d’uns 

panells informatius a través dels quals us mantindrem permanentment informats. Preguem, per tant, que 

els consulteu periòdicament.  

Disposem també del canal @escolapauboada a l’aplicació de missatgeria instantània Telegram, els 

membres del qual rebran informacions d’interès. És gratuït i unidireccional, essent  únicament l’escola 

l’emissora de missatges i informacions. Us animem a afegir-vos a aquesta nova via de comunicació. 

La pàgina web i el twiter de l’escola així com el facebook de l’AMPA també disposaran d’informació 

actualitzada que facilita informació relacionada amb l’escola.  

6. LLIBRES DE TEXT 

El llistat de llibres de  text està exposat a la cartellera i a la pàgina web de l’escola. Des de P3 fins a 2n els 

materials no són reutilitzables i cal adquirir-los cada curs.  

 



7. MATERIALS COMPLEMENTARIS 

Els pagaments de les  quotes de materials es realitzaran la primera quinzena del mes d’octubre. 

L’alumnat de P3 a 3r NO ha de portar cap material d’ús individual (llapis, goma, estoig…) ja que tot el 

material serà d’ús socialitzat i es donarà a les aules. De 4t a 6è l’alumnat portarà el seu estoig amb els 

estris necessaris. 

8. SERVEIS ESCOLARS: MENJADOR I ACOLLIDA MATINAL 

Els serveis d’acollida matinal i menjador escolar començaran a funcionar el dia 12 de setembre, primer dia 

lectiu. Els preus del servei són els següents: 

SERVEI D’ACOLLIDA:  Fixes:  Eventuals:  

1r germà:  60 € /mes 4 € /dia  

2n germà:   40 € /mes 3 € /dia 

3r germà:   20 €/mes 2 €/dia 

MENJADOR ESCOLAR: Preu menú diari: 6,20 € 

SISTEMA PAGAMENTS MENJADOR: 

Es recorda que el sistema general de pagament és la domiciliació bancària. El full d’autorització es lliurarà 

a la responsable del servei de menjador degudament complimentat abans del dia 20 de setembre. L'horari 

d'atenció al públic és els dilluns de 9.00h a 9.30h al menjador (MERCÈ). 

L’alumnat que no hagi domiciliat el pagament de menjador podrà fer ús d’aquest servei comprant el VAL 

de MENJADOR al caixer del Banc de Sabadell (CODI: 130697) o de dilluns a divendres de 9.00h a 9.30h al 

menjador (PILAR). 

L'alumnat ha de lliurar el tiquet. 

Els usuaris fixes que eventualment no facin ús del servei de menjador ho han de comunicar, ja sigui 

telefònicament o per escrit, abans de les 10 del matí. En cas contrari el dinar es cobrarà igualment. 

9. XANDALL DE L’ESCOLA 

 

Recordem que l’adquisició del xandall de l’escola la gestiona l’AMPA. 

Aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que és obligatori portar el xandall de l’escola a les classes 

d’educació física de 1r a 6è, així com a les sortides i excursions de primària. 

És imprescindible que tant el xandall com la samarreta portin el nom de l’alumne. 

Després de practicar un esport o activitat física cal seguir uns hàbits de neteja personal i de respecte vers 

els companys. Per això cal que l’alumne porti una bossa amb els estris per poder canviar-se: 

• Samarreta i pantaló nets. 

• Tovalloleta per rentar-se la cara i les mans, colònia (pot de plàstic) i pinta (opcional). 

10. BATA 

És necessari i obligatori l’ús de la bata al cicle de petits (P3, P4 i P5). Els dilluns portaran la bata a l’escola i 

els divendres la prendran a casa per rentar.  

Al cicle de mitjans (1r, 2n i 3r) la bata s’utilitzarà esporàdica i  

optativament en aquelles activitats que es puguin embrutar més.  



11. ESMORZARS SALUDABLES 

Amb l’objectiu de promoure uns hàbits alimentaris saludables, a l’escola seguim promovent l’ús de 

carmanyoles i demanem a les famílies que l’esmorzar que l’alumnat porti sigui saludable i variat 

(entrepans, cereals, fruites...). Amb l’ànim de potenciar-ne el consum recordem que el dimecres és 

considerat el dia de la fruita, us animem a posar una peça de fruita a la carmanyola dels vostres fills/es.  

12. LLISTAT DE MESTRES DEL CURS 2019-20 

INFANTIL 

P3A – Laura Ledesma   

P4A – Rosa Menea P4B – Vito Laguna  

P5A – Míriam Gimeno   

TEI – Carme Bernaus SUP. INF – Cesca Moreno SUP. INF – Marina Díaz 

 

PRIMÀRIA  

1rA – Anna Olivar   

2nA – Esther Fenoy 2nB –Marta Fernández  

3rA – Mar González 3rB – Marta Fernando  

4tA – Sandra Garcia 4tB – Jonatan Moragrega 4tC –Àdam Bòria 

5èA – Joan Manel Paños   

6èA – Laia Castellví 6èB – Àngels Oñate  

SUP. EP – Ramon Llorens SUP. EP – Paula Castañeda Anglès–Marta Gisbert 

EE- Montse Roig EE – Melissa Ibáñez Música – Marc González 

Secretària / EF – Elena Morales Directora/ Anglès– Imma Badell Cap d’estudis / EF – Josep Coral  

 

13. ATENCIÓ AL PÚBLIC 

Directora (Imma): dilluns de 10.00h a 11.00h; dimecres de 15.00h a 16.00h 

Secretària (Elena): dimarts de 15.00h a 16.30h 

Cap d’estudis (Josep): A concertar 

Administrativa (Laura): dimarts, dijous i divendres de 9.00h a 10.00h i de 12.00h a 15.00h 

Gestió del menjador (Mercè): dilluns de 9.00h a 09.30h. 

Venda de tiquets de menjador (Pilar): de dilluns a divendres de 9.00h a 9.30h. 

 

MOLT BON INICI DE CURS A TOTHOM! 


