Estimats mares i pares,
Us donem la benvinguda al nou curs escolar 2017-18. De nou us
saludem a tots i a totes i, en especial, a aquells/es que per primer cop
porteu els vostres fills i filles a l’escola El Viver.
Tot l’equip de mestres estem contents i contentes de retrobar-nos amb
tots vosaltres i desitgem que aquest curs esdevingui enriquidor per a
tota la comunitat educativa. Enguany, el projecte artístic que treballarà
tot l’alumnat girarà entorn de la figura de Joan Turú.
En aquest dossier us presentem un seguit d’informacions que ben segur
seran del vostre interès sobre l’organització del curs: l’horari, el
calendari, la distribució dels tutors i tutores, equip docent, suports
externs, normes de l’escola i informació de l’AMPA.
Us proposem que el llegiu amb atenció i el conserveu durant tot el curs.
Juntament amb el dossier, la tutora us ha lliurat uns fulls que haureu
de retornar el més aviat possible:







Fitxa d’actualització de dades.
Autorització general de les sortides escolars.
Autorització dret d’imatge.
Coneixement normes del centre i suggeriments.
Autorització per l’administració de Paracetamol.
Piscina 1r: opció de desplaçament a la piscina.

Esperem gaudir d’un bon curs i que, conjuntament, construïm una
escola viva i engrescadora.

1. HORARI ESCOLAR
EDUCACIÓ
INFANTIL

Matí de 9 a 12
Tarda de 15 a 17

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

Matí de 9 a 13
Tarda de 15 a 17

El dia 22 de desembre es farà jornada intensiva.
A final de curs, la jornada intensiva començarà el
dia 5 de juny de 2018.

Dossier informatiu 2017-18

2

2. CALENDARI ESCOLAR
Les classes comencen el dilluns
12 de setembre de 2017 i acabaran el
dimarts 22 de juny de 2018.

1r trimestre Del 12 de setembre al 22 de desembre de 2017
2n trimestre Del 8 de gener al 23 de març de 2018
3r trimestre Del 3 d’abril al 22 de juny de 2018
Durant el curs escolar 2017-18 tindran la consideració de període de
vacances escolars:
Nadal Del 23 de desembre al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos
Setmana Santa Del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos
Així mateix, tindran la consideració de dies festius :
1r trimestre

25 de setembre de 2017 Festa Local
12 d’octubre de 2017 Dia de la Hispanitat
13 d’octubre de 2017 Dia de lliure disposició
1 de novembre de 2017 Tots Sants
6 de desembre de 2017 Dia de la Constitució
7 de desembre de 2017 Dia de lliure disposició
8 de desembre de 2017 Dia de la Immaculada
2n trimestre

3r trimestre

30 d’abril de 2018 Dia de lliure disposició
1 de maig de 2018 Dia del Treballador/a
21 de maig de 2018 Festa Local
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3. MESTRES
Aquest any l’equip de mestres ha quedat distribuït de la següent
manera:
EQUIP DIRECTIU
Directora Conxita Roca
Cap d’Estudis Alícia Cuello
Secretaria Mª Àngels Álvarez

COORDINACIONS PEDAGÒGIQUES
Coordinadora Educació Infantil
Coordinadora Cicle Inicial
Coordinadora Cicle Mitjà
Coordinadora Cicle Superior

Sonsoles Hernández
Cristina Rodríguez
Inés Pantoja
Mercè Rueda

EDUCACIÓ INFANTIL
P3 A Anna Vives i Empar Pérez
P4 A Silvia Climent
P5 A Silvia Álvarez

P3 B Raquel García
P4 B Ester Carmona
P5 B Paula Sanchis

MESTRES DE SUPORT D’EDUCACIÓ INFANTIL
Sonsoles Hernández
Alícia Cuello
Isabel Martín
Sònia Gallardo
Imma Corella
Amàlia González
Javi Carmona

Mestra de suport
Mestra de suport
Mestra de suport
Especialista Psicomotricitat
Especialista d’Anglès
Tècnica d’educació infantil (TEI)
Mestre de suport

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r
2n
3r
4t
5è
6è

A
A
A
A
A
A

Cristina Rodríguez
Sandra Muñoz
Inés Pantoja
Mireia Sanz
Mercè Rueda
Gemma Camprubí
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2n
3r
4t
5è
6è

B
B
B
B
B
B

Olga Esteban
Daniel Costa
Míriam Rodríguez
Cristina Morant
MªAngels Bardají
Montserrat Valle
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MESTRES DE SUPORT D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Montse Casals
Lídia Font
Rosa García
MªJosé Escoí
Chelo García
Sònia Gallardo
Pau Picard
Javi Carmona
Inma Corella
Elisabet Guitart
Montserrat Valle
Quima Medina
Àngels Álvarez
Conxita Roca

Especialista d’Educació Especial
Especialista d’Educació Especial
Mestra de suport i Educació Especial
Mestra de suport i Educació Especial
Mestra d’Aula d’Acollida i E. Especial
Especialista d’Educació Física
Especialista d’Educació Física
Especialista de Música
Especialista d’Anglès
Especialista d’Anglès
Especialista d’Anglès
Mestra de suport
Mestra de suport
Mestra de suport

ALTRES COORDINACIONS
Coordinador d’Informàtica Pau Picard
Coordinadora de Riscos Laborals Sònia Gallardo

A les reunions de classe els/les mestres us informaran dels dies i hores
de visita dels/de les tutors/es.
És imprescindible concertar l’entrevista amb el/la tutor/a a través de
l’agenda (educació primària).
És important que respecteu l'horari de visita dels/les mestres, així com
l'horari de visites de l'equip directiu.
En horari docent no es permet la lliure circulació de pares/tutors i altres
familiars dins del recinte escolar.
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L’horari d’atenció al públic de l’equip directiu es penjarà al plafó
informatiu.
SUPORTS EXTERNS
Cristina Reventós Psicopedagoga de l’EAP
Sònia Jiménez Treballadora social del Departament
Marta Pérez Educadora social de l’Ajuntament de MiR
ALTRE PERSONAL DEL CENTRE
Inma Gàzquez Administrativa
Alba Giménez Tècnica d’integració social
Joaquin Fernández Conserge

4. DIA DE VENDA DE LLIBRES AL SETEMBRE
La venda de llibres de setembre es farà el dijous

14 de setembre de 2017
De 15 a 17:15
5. REUNIONS DE CLASSE
Recordeu que l’assistència a les reunions de classe és molt important
per poder seguir el procés educatiu del vostre fill/a.
No hi falteu, us hi trobareu una sorpresa que ha preparat el
vostre fill/a per a vosaltres!
P-3

Dijous, 5 d’octubre de 2017

P-4

Dilluns, 9 d’octubre de 2017

P-5

Dimarts, 3 d’octubre de 2017

1r

Dimarts, 19 de setembre de 2017

2n

Dijous, 14 de setembre de 2017

3r

Dilluns, 2 d’octubre de 2017

4t

Dilluns, 2 d’octubre de 2017

5è

Dijous, 19 d’octubre de 2017

6è

Dilluns, 16 d’octubre de 2017

Totes les reunions es faran a les 17:15.
Si no hi podeu assistir, aviseu a la tutora.
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Pel bon funcionament de les reunions no hi poden assistir nens.

6. EQUIPAMENT
Educació Infantil
P3, P4 i P5





Bata
Xandall per Psicomotricitat
Calçat esportiu amb “velcro” per Psicomotricitat





Bata
Xandall per Educació Física
Una samarreta de recanvi per canviar-se després
d’Educació Física
Calçat esportiu per Educació Física



PISCINA: Els/les alumnes de 1r, els dimecres a
la tarda hauran de dur:

Cicle Inicial
1r i 2n

Cicle Mitjà i
Cicle Superior
3r, 4t, 5è i 6è







el banyador
el casquet de bany
la tovallola
les xancles
una muda de roba interior




Xandall per Educació Física
Una samarreta de recanvi per canviar-se després
d’Educació Física
Calçat esportiu per Educació Física



L’escola compta amb un equipament personalitzat amb el logotip del
centre:
 BATA per l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial
 XANDALL per tot l’alumnat del centre.

La bata i el xandall els podeu adquirir a l’AMPA.

7. QUOTA DE MATERIAL
Com ja sabeu aquesta quota és anual i amb ella es paga
tot el material que el/la nen/a utilitza durant el curs.
La quota per aquest curs serà de 69 € per tots els
nivells educatius.
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A partir de l’1 d’octubre, si teniu el rebut domiciliat, us descomptarem
del vostre compte la quantitat corresponent al material escolar del
vostre fill/a.
Fora bo que totes les famílies tinguéssiu el rebut domiciliat (podeu
demanar l’imprès de domiciliació bancària a la secretària del centre).

8. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: PAGAMENT DE LES
SORTIDES
L’equip de mestres de cada cicle/nivell planifica les sortides escolars de
cada trimestre.
El pagament de les sortides és trimestral. Donat que les entitats
bancàries no ens permeten fer el pagament directament a les seves
oficines, aquest curs continuarem fent el cobrament en les dates
convingudes, al menjador de l’escola, de 17 a 18h. Per entrar i sortir
del menjador s’utilitzarà la porta d’emergència del menjador que dóna
al pati de l’escola. Aquest servei té un cost de 1€ al trimestre per a
cada alumna/e i es sumarà al preu final de les sortides de cada
trimestre.
Les famílies que ho desitgin podran fer el pagament trimestral per
transferència bancària (trobaran el número IBAN en el full informatiu
de les sortides). En aquest cas l’escola haurà de rebre la transferència
dins el termini establert de pagament a la carta de notificació.

9. COLÒNIES: ORGANITZACIÓ I PAGAMENT
9.1 Estada d’Immersió Lingüística en Anglès de 2n a 6è
Per aquest curs hem rebut una subvenció per realitzar una estada
d’immersió lingüística en anglès a l’Alberg d’Empúries. Podeu consultar
la pàgina web https://www.xanascat.cat/.
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25, 26 i 27
d’octubre
de 2017

35 € aprox*. abans del 12/10/2017
*El preu exacte s’informarà properament.

2n a
6è

L’estada està subvencionada per la Generalitat de Catalunya, la
família només paga l’autocar i el dinar del primer dia.

9.2 Colònies de P4 a 5è
Aquest curs, els/les alumnes de P4 fins a 5è aniran a la casa de
colònies “Can Mundet”. La casa està situada a Vidreres. Podeu veure la
casa a la pàgina web http://www.canmundet.com/
Dates

Alumnes
de:

Preu:

Terminis de pagament

26 i 27
d’abril de
2018

P4 i P5

108€

1r ter: 20 € abans del 03/11/2017
2n ter: 44 € abans del 02/02/2018
3r ter: 44 € abans del 23/03/2018

25,26 i 27
d’abril de
2018

1r, 2n,
3r, 4t i
5è

138€

1r ter: 20 € abans del 03/11/2017
2n ter: 59 € abans del 02/02/2018
3r ter: 59 € abans del 23/03/2018

9.3 Colònies de 6è
Els alumnes de 6è aniran a “Cala Montjoi”. Podeu consultar la seva
pàgina web https://www.montjoi.com/
14,15 i 16
de maig de
2018

6è

220€

1r ter: 40 € abans del 03/11/2017
2n ter: 60 € abans del 02/02/2018
3r ter: 60 € abans del 23/03/2018
3r ter: 60 € abans del 04/05/2018

Observacions generals:
El primer termini es considerarà la “paga i senyal” i no serà
retornable. Si una família ha fet el pagament de la paga i senyal i el
seu/va fill/a no va de colònies, no podrà recuperar l’import, tot i que el
motiu de la cancel·lació sigui per causa justificada.
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L’alumnat que no hagi fet el pagament de la paga i senyal no té
garantida l’assistència a les colònies ja que no es podrà reservar la
plaça.

10. NORMES DE L’ESCOLA
10.1 Respecte a les persones
A l'escola cal tenir cura de les persones. Els nens i
les nenes han de ser educats/des i considerats/des
amb totes les persones, tant a l’escola, com quan
es fan activitats escolars fora del centre.
Les nenes i els nens han de saludar, donar les
gràcies, demanar les coses correctament, cedir el pas, aguantar la
porta...
Cal acceptar les persones com són i ajudar els/les altres quan ho
necessitin.
En el cas de faltes de respecte caldrà disculpar-se, parlar amb el/la
tutor/a o mestres de nivell... Si un/a alumne/a reiteradament falta al
respecte als/a les mestres, companys/es, monitors/es, conserge... es
parlarà amb la família per evitar que es torni a produir.

10.2 Respecte al material i a l’edifici
El material s’ha de respectar, se n’ha de tenir cura, s’ha
de fer servir de forma adequada i no s’ha de malgastar.
Hem de respectar l’edifici: parets, lavabos (piques,
aixetes, paper,...) persianes, finestres, llums, mobles,
etc.
Hem de posar especial atenció a la neteja i conservació de parets. Cal
respectar els espais comuns igual que les classes (passadissos, escales,
biblioteca, sala d'audiovisuals, gimnàs...).
Hem de mantenir nets els voltants de l’escola evitant llençar papers al
terra dels patis i procurar respectar el mobiliari (bancs, papereres...) i
les plantes i els arbres.
En el cas que algun nen o nena faci malbé alguna cosa l'haurà
d'arreglar o reposar.

10.3 Ordre a l’escola.
Per mantenir l’ordre a l’escola cal:
 Entrar i sortir puntualment.
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 No córrer ni cridar pels passadissos
i utilitzar l’escala
corresponent per pujar i baixar.
 Evitar entretenir-se pels passadissos o els lavabos.
 Fer servir les papereres. Llençar el paper de l’esmorzar a la
paperera de la classe abans de baixar al pati.
 No portar sucs ni d’altres begudes, hi ha dues fonts d’aigua al
pati.
 No portar pilotes dures ni de cuir. Només es poden dur pilotes de
plàstic tou.
 No portar baldufes ni tiradors.
 No es poden portar cromos a l’escola.
 Al pati i a la classe, cal vigilar no fer-se mal ni fer mal a ningú.
 Durant la jornada escolar cap alumne/a pot sortir sol/a de
l’escola. Sempre haurà de venir un adult a buscar-lo/la.

10.4 El treball i la responsabilitat a l’escola.
Portar cada dia tot el material necessari per
treballar a l’escola.
Estar atents/es a les activitats que es fan a la
classe i esforçar-se per aprendre. És important
estar disposat a millorar.
A la classe cal fer els exercicis i les tasques que
indica el/la mestre/a; a casa cal fer els deures i estudiar.
Lliurar puntualment les circulars als pares i ensenyar les notes de
l’agenda.

10.5 Entrada i sortida de l'escola.
10.5.1 Entrades i sortides E. Infantil.
A les 9h i a les 15h s’obrirà la “Porta de l’Olivera” i els
nens i les nenes entraran a l’escola acompanyats/des
d’un/a familiar que els/les duran a la porta de la
classe on els/les rebrà la mestra.
A les 9:08 del matí i a les 15:08 de la tarda es
donarà per finalitzat “el temps d’entrada a l’escola” i es tancarà la
“Porta de l’Olivera”. Les famílies que arribeu tard haureu d’entrar per la
porta principal. El conserge de l’escola serà l’encarregat d’acompanyar
l’alumne/a a la classe.
Per evitar acumulacions en el passadís, els familiars que acompanyin
als nens/es no heu d’ajudar als nens/es a treure jaquetes, posar la
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bata... Aquesta tasca la faran els nens i les nenes amb l’ajut de les
mestres.
A les 11:55 i a les 16:50 s’obrirà la “Porta de l’Olivera” per fer les
sortides. Un famíliar per alumne entrarà a recollir el/la nen/a a l’aula.
Es prega màxima puntualitat.
10.5.2 Entrades i sortides Primària.
A les 9h i a les 15h s’obrirà la porta principal de l’escola i l’alumnat
entrarà sol i tranquil·lament, sense fer filera. Les nenes i els nens
hauran de pujar per l’escala corresponent a cada cicle.
A les 9:08 del matí i a les 15:08 de la tarda es donarà per finalitzat “el
temps d’entrada a l’escola” i es tancaran les portes del centre. A partir
d’aquest moment es considerarà “RETARD”.
La sortida de l’alumnat de primària es farà per la porta principal.
Els pares i les mares heu de romandre a:
CI Darrera la primera línia pintada de color blau
CM i CS Darrera la segona línia pintada de color vermell
L’alumnat de 1r i 2n de primària, a la tarda,
faran la sortida a les 16:55.
Es prega màxima puntualitat.
A partir de 3r de primària el/la mestre/a acompanyarà la
filera d’alumnes fins al vestíbul on els acomiadaran. Els
nens i les nenes marxaran sols/es cap a casa.

10.5.3 Entrades i sortides: altres consideracions
 El nen/a que hagi d'entrar de l'escola fora de
l’horari habitual, caldrà que porti
un
justificant dels pares per lliurar a la tutora
explicant els motius.
 Cap alumne/a pot sortir sol/a del centre fins
que no sigui l’hora de sortida, sempre ha de
ser recollit per una persona adulta.
 La porta del pàrquing és només per cotxes i per tant, cap persona
ha d'entrar ni sortir per aquesta porta.
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10.6 Arribades de les sortides escolars amb autocar.
Quan anem d’excursió, els nens i les nenes no
podran ser recollits per les famílies en baixar de
l’autocar.
L’alumnat anirà en filera amb les mestres fins a
l’escola. Dins les instal·lacions del centre, les
famílies podreu recollir els nens i les nenes, tal
i com es fa habitualment.
Quan anem de colònies, les mestres aniran amb tots/es els/les alumnes
a l’espai que hi ha davant del camp de futbol. Quan ja hi siguin tots/es,
les tutores començaran a donar la sortida.
Fora bo que els pares i les mares us féssiu càrrec de baixar les
motxilles del maleter de l’autocar.
A les sortides i colònies és recomanable dur el xandall de l’escola

10.7 Dia de la FRUITA i esmorzars.
El dimecres serà el “El dia de la fruita” i els nens i les nenes han de
dur fruita per esmorzar.
En
relació
als
esmorzars
és
MOLT
IMPORTANT que l’alumnat porti l’esmorzar a
la motxilla, de manera que les famílies no
hagueu de donar l’esmorzar al conserge per
a que el doni al nen o a la nena.
Aquesta situació interfereix molt en la
dinàmica de les classes. L’escola no
garantirà el seu lliurament de forma reiterada.
Recomanem que les famílies eviteu parlar a través de la tanca, amb
els/les alumnes, a l’hora de l’esbarjo.

10.8 Faltes d'assistència.
Caldrà que la família les comuniqui el més aviat
possible i les justifiqui per escrit. Recordeu que a
primària, l’agenda és el vehicle de comunicació
entre la família i l’escola.
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En cas de patir alguna malaltia crònica i/o al·lèrgia és convenient
comunicar-ho al mestre tutor/a.
La Direcció farà el seguiment exhaustiu de les faltes d’assistència i dels
retards i es notificarà puntualment als Serveis Socials de l’Ajuntament
de Montcada.

10.9 Piscina: Alumnes de 1r de Primària
Els nens i nenes de 1r, des del dia 5 d’octubre fins el
dia 31 de maig de 2017, tots els dimecres, fan
l’activitat de piscina a les instal·lacions de l’Aquaa.
Aquesta activitat està subvencionada per l’Ajuntament
de Montcada i té un cost de 0€.
La tarda de piscina es modifica l’horari habitual (entren abans i surten
abans) i la recollida de l’alumnat en tornar de piscina s’ha de fer
a les 16:30 de la tarda.
Correspon a les famílies fer-se càrrec del desplaçament fins a la
piscina. L’escola col·labora en la contractació i l’organització d’un servei
d’autocar que reculli l’alumnat a l’escola, el dugui a la piscina i el
retorni al centre.
El servei començarà a funcionar el dimecres dia 4 d’octubre.
Les despeses d’aquest servei han d’anar a càrrec de les famílies i cal un
nombre mínim d’usuaris per poder fer la contractació de l’autocar.
Aquest curs el servei d’autocar serà de 90€ anuals per alumne/a i es
pagaran en dos terminis:
1r termini:

Del 18 de setembre fins el 2
d’octubre de 2017

50 €

2n termini

Del 8 al 16 de gener de 2018

40 €*

*En el supòsit que algunes famílies no fessin el segon pagament i el servei fos deficitari, s’haurà de prendre
mesures com l’ anul·lació del servei o l’increment de l’import del segon pagament.

Si a final de curs queda un romanent positiu, l’import sobrant es
repartirà entre totes les famílies que han pagat els dos terminis i es
despomptarà de la quota de material del curs següent.
Les famílies que no facin ús de l’autocar s’han de fer càrrec de
l’acompanyament dels seus fills/es fins a la piscina i de recollir-los en
acabar l’activitat.
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Per informar a l’escola de la forma de desplaçament que us resulta més
convenient, dins la documentació a retornar a les tutores, us adjuntem
els dos models d’autorització:



Opció A: El/la nen/a fa el desplaçament a la piscina amb l’autocar.
Opció B: La família porta el seu fill/a a l’Aqua i el recull en acabar
l’activitat.

Només cal retornar a la tutora l’opció que escolliu.

10.10 Indumentària, com cal anar vestit.
L’alumnat ha d’anar vestit de forma adequada a les activitats que es
realitzen a l’escola.
Durant les hores de classe, no està permès vestir amb els equipaments
esportius de les activitats que els alumnes realitzen en el seu temps
extraescolars o d’esbarjo.

10.11 Salut i higiene
Per poder administrar medicaments als/a les
alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho
en horari lectiu, cal que els pares aporteu un
informe mèdic on consti el nom de l'alumne/a, el
nom del medicament que ha de prendre i la
pauta d'administració.
També heu d’omplir i lliurar a la tutora l’imprès “Autorització
d’administració de medicació” demanant a la directora de l’escola,
l'administració del medicament prescrit d'acord amb les pautes que
constin en l'informe esmentat (recepta mèdica), i se n'autoritzi
l'administració a la tutora (al final del dossier us adjuntem un model
d’autorització).
Cal fer periòdicament una revisió del cap
del vostre fill/a per controlar, el màxim
possible, la presència de polls.
Si un nen o nena té llémenes o polls,
el/la mestre/a telefonarà a la família per
a que vinguin a buscar l’alumne/a a
l’escola per tal d’iniciar el tractament el
més aviat possible i evitar el contagi.
L’alumne/a esperarà a direcció l’arribada
de la família.
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El nen o nena tornarà a l’escola quan s’hagi sotmès al tractament i
s’hagin eliminat totes les llémenes.

10.12 Telèfons mòbils i d’altres aparells electrònics.
L’alumnat no podrà portar a l’escola mòbils,
walkmans, consoles portàtils, MP3, ni altres aparells
similars (MOLT IMPORTANT).
En cas que un/a alumne/a incompleixi aquesta
norma, li serà agafat l’aparell i els pares hauran de
venir a buscar-lo a Direcció.
En cap cas, ni l’equip docent ni la direcció del centre, es farà càrrec de
la pèrdua o de la substracció d’aquests tipus d’aparells (MOLT
IMPORTANT).

10.13 Altres: baldufes, tiradors, cromos i pilotes de
cuir.
Per motius de seguretat a l’estona d’esbarjo, tant dins l’horari lectiu
com del servei de menjador, estan prohibides les baldufes, els tiradors i
les pilotes de cuir.
Tanmateix també us informem que els nens i les nenes no poden dur
cromos a l’escola.

10.14 Captació d’imatges o videos dins del recinte
escolar.
El dret a la pròpia imatge està reconegut per la legislació, tant a la
Constitució com a la Llei orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
És per aquesta especial protecció, que la captació d’imatges de menors
que puguin ser publicades o difoses posteriorment requereix
l’autorització explícita dels seus tutors legals.
L’escola sol·licita aquesta autorització a les famílies en el moment de la
matrícula, per tal d’habilitar al personal docent del centre a captar
imatges que poden ser utilitzades únicament per informar i donar
difusió de les activitats escolars en l’àmbit de la comunitat educativa,
prioritzant en tot moment, el criteri ètic i pedagògic, així com la
protecció dels drets dels infants.
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Per altra part, l’escola ja disposa de canals (web, blogs, àlbums,
revista, disc anual de fotos,...) a través dels quals, es proporciona a les
famílies imatges i altres informacions periòdiques sobre les activitats
dels seus fills al llarg del curs.
Per aquest motiu, volem recordar a tots els pares i familiars que
NO ESTÀ AUTORITZADA la captació d’imatges a dins del recinte
escolar on apareguin menors clarament identificables, ja que es
realitza sense el consentiment explícit dels seus pares i de la
direcció del centre.
Les persones que incompleixin aquesta norma hauran d’assumir les
responsabilitats legals corresponents en cas que es presenti alguna
demanda en defensa dels drets dels menors afectats, bé sigui per part
dels pares o tutors legals, o per part d’algun organisme de la pròpia
administració.
MOLT IMPORTANT
Sempre que l'incompliment d'aquestes normes sigui greu o reiteratiu,
s'avisarà a la família i si cal, s’aplicarà el Règim Disciplinari de
l’Alumnat.
En cas de faltes especialment greus, l'escola
pot deixar un/a alumne/a sense sortides de
treball o esbarjo i sense colònies, i pot
arribar fins i tot a una supressió puntual de
l'assistència a classe.

11. INFORMACIÓ DE L’AMPA
La Junta de l’AMPA està constituida per les següents persones:





Presidenta: Jénnifer Vázquez
Vicepresidenta: Sheila Montero
Secretaria: Carol Ortiz
Tresorera: Eli Montero

La quota de l’AMPA dóna dret a l’ús del servei d’acollida matinal,
activitats extraescolars, venda de llibres amb descompte...
Primer fill/a
A partir del 2n fill/a

15 € curs
10 €/curs

Al taulell d’anuncis de l’AMPA podreu consultar l’horari d’atenció al
públic.
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11.1. Servei d’acollida matinal.
El servei d’acollida matinal es realitza al menjador de l’escola des de les
7:45 fins a les 9 del matí. Els preus són els següents:
De 7:45 a 9 del matí 2,70 €/dia
De 8 a 9 del matí 2,50 €/dia
Per poder fer ús d’aquest servei, caldrà haver fet efectiu el pagament
de la quota de l’AMPA.

11.3 Activitats extraescolars.
Els primers dies del curs les famílies rebreu un tríptip informatiu amb
l’oferta d’activitats extraescolars i les dates d’inscripció.

A banda de la informació que trobareu en el tríptic. L’AMPA també
ofereix l’activitat de “Piscina” que es realitza a les intal·lacions de
Montcada Aqua.
En aquest cas en concret, la inscripció l’heu de fer directament a la
recepció de Montcada Aqua a partir del dia 1 de setembre. Les places
són limitades.

11.4 Menjador
El menjador escolar està gestionat per l’AMPA. El servei
està contractat amb l’empresa AUSOLAN (servei de cuina
i servei de monitoratge).
Sempre que ho considereu convenient podeu parlar amb
la coordinadora del menjador, la Srta Susi Cervero (cal
concertar entrevista)
Els nens i les nenes que fan ús del menjador s’han de comprometre en
el compliment de les normes de conducta que facilitin el bon
funcionament d’aquest servei.
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Les faltes de respecte a monitors/es, companys/es, instal·lacions... i els
comportaments incorrectes, seran considerades faltes de disciplina i el
nen/a podrà ser privat del servei de menjador temporalment.
IMPORTANT: Segons la gravetat, les faltes reiterades i/o greus,
comportaran l’expulsió temporal i/o definitiva del menjador. (Protocol
d’actuació en cas d’incompliment de la normativa del Pla de
Funcionament del Menjador).
Per fer ús del servei de menjador, les famílies haureu d’omplir la “Fitxa
d’inscripció” que us facilitarà la coordinadora de menjador o la
secretaria de l’escola.
El lliurament dels tiquets de menjador es farà de 8:45 a 9:10h al
menjador de l’escola (heu d’entrar per la porta externa del menjador).
És imprescindible el lliurament del tiquet per fer ús del servei de
menjador.
Recordeu que les famílies no podeu entrar ni sortir del menjador pel
vestíbul de l’escola.
La comanda dels menús a l’empresa AUSOLAN es fa a les 9:15 del
matí. Abans d’aquesta hora cal haver lliurat el tiquet o avisar que
l’alumne/a no vindrà a dinar.

TIQUET ESPORÀDIC: El preu del tiquet de menjador és de 6,80 €. Els
tiquets es compraran directament a l’escola (coordinadora de
menjador) de 8:50 a 9:15h.
TIQUET ALUMNES FIXES: El preu del tiquet de menjador és de 6,20
€. Els tiquets es compraran directament a l’escola (coordinadora de
menjador) de cinc en cinc. El preu dels 5 tiquets serà de 31 €.
TIQUET ALUMNES FIXES (AMB BECA): El preu del tiquet de beca és
de 3,10€. Els tiquets es compraran directament al menjador de l’escola
(coordinadora de menjador).
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11.4.1 Compactació de la Beca de
Menjador del Consell Comarcal.
L’alumnat que tingui Beca de Menjador podrà optar per
compactar la beca.
La novetat d’aquest curs és que la compactació es farà
de la següent manera:

Grup de
famílies

Primera setmana
de compactació
(del 26 al 29 de
setembre)

Segona setmana
de compactació
(del 2 al 6
d’octubre)

Total de dies
que l’alumne
menjarà
gratuïtament

A

3 dies gratuits

2 dies gratuits

89 dies

B

2 dies gratuits

3 dies gratuits

89 dies

Els dos grups de famílies continuaran la resta de setmanes del curs
seguint la mateixa seqüència. La direcció del centre facilitarà a la
família un calendari amb la planificació segons sigui del grup A o B.
Si un/a alumne/a fa ús del servei de menjador altres dies fora de la
compactació, haurà de pagar 6,20€/dia.

Per qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres:

ESCOLA EL VIVER
Carrer Font s/n
08110 Montcada i Reixac
Tel: 93 564 55 52
93 572 61 86
Mòbil: 630 387 301
a8021636@xtec.cat
http://www.xtec.cat/escolaelviver/
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