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INFORMACIONS PER AL CURS 19 - 20 

TELÈFON: 93.269.55.25                  Mail: a8013305@xtec.cat 

Web: www.ramonberenguer3.com 

CALENDARI ESCOLAR 

1r trimestre: Del 12 de setembre al 20 de desembre de 2019 

  Nadal: Del 21 de desembre al 7 de gener 

2n trimestre: Del 8 de gener al 3 d’abril de 2020 

Setmana Santa: Del 4 al 13 d’abril 

3r trimestre: Del 14 d’abril al 19 de juny de 2020 

 

DIES FESTIUS 

La Mercè: 24 de setembre   Lliure disposició: 24 de febrer  

Tots Sants: 1 de novembre                      Festa del treball: 1 de maig 

Lliure disposició: 4 de novembre Lliure disposició: 29 de maig   

La Constitució: 6 de desembre          2a pasqua: 1 de juny  

   

HORARI LECTIU 

Matí: De 9 a 12:30h     Jornada continuada (de 9 a 13h) 

Tarda: De 15 a  16’30h   Dia 20 de desembre 

Del 8 al 19 de juny  

ENTRADES I SORTIDES 

Sempre s’entrarà i sortirà pel carrer Palafrugell. Preguem que sigueu puntuals i respectuosos 

amb l’horari tant per portar com per recollir els vostres fills/es. 

 Ed. Infantil: Els pares podeu acompanyar els nens fins a les aules i els recolliu a les 

aules. 

 Ed. Primària: Aquest any no farem files al pati. Els alumnes entraran i pujaran a les 

aules acompanyats de la música que sonarà pels altaveus i es trobaran els mestres 

a les aules. A les sortides, per un major control, es faran grups arran de pista on els 

heu de recollir. 

Si algú arriba tard haureu d’entrar per la porta de Via Bàrcino, deixar l’alumne al banc on el 

recollirà la conserge per dur-lo a la classe. En cas de pluja s’indicarà per quina porta 

entrarem/sortirem.  

Si arribeu tard a la sortida SI US PLAU truqueu i aviseu al centre. 

mailto:a8013305@xtec.cat
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Tots els alumnes d’infantil, CI, i 3r han de marxar acompanyats per un major d’edat. Si es signa 

l’autorització els petits podran marxar amb germans grans de primària (a partir de5è) o sols 

(4t). Per norma general, si no hi ha autorització signada per marxar sol, no es podrà deixar 

marxar l’alumne. Els alumnes de 5è i 6è poden marxar sols en cas que no s’indiqui el contrari. 

Durant l’horari lectiu en cap cas poden marxar sols. 

 

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

Equip directiu/secretaria 

 De dilluns a divendres de 9 a 10 / de 12’30 a 14 

 Dilluns i dimecres de 15 a 16 

Professorat: Cal concertar dia i hora a través de l’agenda escolar (primària) i d’una nota 

(infantil) 

Preguem respecteu els horaris d’atenció per un bon funcionament del centre. 

 

INFORMACIONS A LES FAMÍLIES 

- Les informacions s’aniran penjant al plafó d’entrada de l’escola. 

- Ja fa dos cursos que hem implantat la plataforma TOKAPP per comunicar-nos amb les 

famílies. És una manera ràpida i còmoda d’enviar informacions així que us convidem a 

que la instal·leu al telèfon mòbil per poder estar al dia d’informacions que només es 

donaran per aquest canal. 

- És important que deixeu/renoveu els telèfons de contacte i estar sempre 

localitzables i estar al dia al TOKAPP 

- Al llarg del curs es convocarà a les famílies a una entrevista personal amb el tutor/a del 

seu fill. Habitualment es fan en horari de migdia (12’30 – 14) 

- Es lliuraran informes per escrit: dos per ed. Infantil (febrer – juny) i tres per primària, 

un per trimestre. 

- La comunicació a primària es farà a través de l’agenda escolar. És important revisar 

l’agenda escolar ja que així podreu controlar els deures, feines avisos, notes... Per 

l’educació infantil la comunicació es farà a través de notes. 

- En cap cas els mestres podran atendre les famílies en horari de classe. 
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PÀGINA WEB 

És on pengem fotografies, notícies i també informacions, us convidem a visitar-la sovint per 

estar al dia del què fem a l’escola. 

https://agora.xtec.cat/escramonberenguer3/ 

 

ALGUNES NORMES DE L’ESCOLA 

Administració de medicaments en horari escolar: En la mesura del possible us preguem 

intenteu fer coincidir la presa de la medicació en horari de fora del centre.  

Segons la normativa per poder administrar un medicament en horari escolar cal que porteu la 

recepta o informe mèdic on consti la pauta i nom del medicament. A més a més cal signar 

l’autorització que tenim a l’escola (mestre o despatx).  

MAI poseu els medicaments a les motxilles ni digueu als vostres fills/es que se l’administrin 

sols. 

 

Malalties: És molt important l’assistència continuada a l’escola però si un nen està malalt 

convé que descansi i es quedi a casa. Si un alumne es posa malalt en horari escolar avisarem a 

les famílies perquè el recollir, per això és molt important tenir els telèfons de contacte 

actualitzats. Des de l’escola els podrem donar Apiretal si heu signat l’autorització. 

Si un alumne és al·lèrgic o té algun problema de salut cal que es notifiqui al tutor/direcció i 

omplir la fitxa aportant el corresponent informe mèdic. 

L’aparició de polls i llémenes cal evitar-la, és important que reviseu els cabells dels vostres fills 

i els tracteu en cas necessari. 

 

Absències: Quan hi ha un motiu per faltar cal avisar al centre telefònicament i quan es torna a 

l’escola portar justificant per escrit.  

 

Sortides escolars: És important que l’alumnat assisteixi a les sortides programades fora de 

l’escola. Aquestes sortides són una ampliació del què fem a l’aula i formen part del currículum. 

Cal que signeu l’autorització de sortides. Les sortides es comunicaran per circular on hi haurà 

la informació bàsica i la forma de pagament. 

 

Esmorzars: Els nens i nenes han de venir esmorzats de casa. Per l’hora del pati poden dur un 

entrepà o fruita. Cal evitar al màxim les galetes, dolços, patates... Els sucs tampoc estan 

permesos. Recordeu que divendres és el dia de la fruita. 

 

 

https://agora.xtec.cat/escramonberenguer3/
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EQUIPAMENT 

Bata: Han de dur bata obligatòriament tots els alumnes d’educació infantil. 

Educació física: 

Infantil: Roba d’esport i bambes. 

P3: Dilluns tarda   P4: Divendres tarda        P5: Dijous matí 

Primària: Roba d’esport, bambes, samarreta de recanvi i tovallola. 

 1r: Dilluns matí/dimecres tarda piscina  4t: Dilluns i dijous matí 

 2n: Dimarts i dijous matí    5è: Dimarts i dijous matí 

 3r: Dimarts i divendres matí   6èA: Dilluns matí i dijous tarda 

       6èB: Dimarts tarda i divendres matí 

Piscina: Els alumnes de 1r durant tot el curs i de 6è durant un trimestre fan activitat de piscina 

al CEM Trinitat Vella. Els nens es porten i recullen a l’escola. 

  1r: Dimecres tarda  6èA: Dijous tarda                   6èB: Dimarts tarda 

Cal dur: Banyador, xancletes, tovallola, gorra de bany i roba de recanvi.  

 

PAGAMENTS 

Material: Us recordem que és molt important abonar la quota de material anual. Amb aquesta 

aportació fem front a la despesa de material didàctic i fungible que s’utilitza a l’escola. 

Recordeu que cal que estigui tota pagada abans del mes de gener.  

   Infantil: 65€  Primària: 60€ 

Projecte de reutilització de llibres: Els alumnes a partir de 3r formen part del projecte de 

reciclatge de llibres. Això fa disminuir molt la quantitat dels llibres i és un estalvi per les 

famílies.  Quota anual: 50€ 

Sortides: Des del claustre de professors intentem sempre que les sortides siguin gratuïtes o 

amb molt poca despesa. Sempre que es pugui anem amb transport públic tot i que hi ha 

sortides que requereixen d’autocar. El pagament sempre es farà als tutors, que són els 

encarregats de dur el control.  

 

MENJADOR i ACOLLIDA MATINAL i EXTRAESCOLARS 

L’empresa que gestiona el temps de menjador i acollida és Valors. Faran una reunió 

informativa durant el mes d’octubre i si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb la Paqui 

Domínguez, a les 9 a la sala de mestres. 

Per les extraescolars, que les duu a terme la FEEB, com cada any es dóna informació concreta a 

principi de curs i es fa una reunió específica de les activitats que s’ofereixen. 


