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                 PRIMER  FULL  INFORMATIU               Curs 2018-19      
     

 
      ZER EL LLIERCA 

 

L’Equip Docent vol donar la benvinguda al curs 2018-19 i a tots aquells 

alumnes, pares i mestres, que s’han incorporat per primera vegada a 

nostra escola .  

 

Tot seguit trobaran informació sobre aquest curs, és important que la 

llegeixin detingudament i que guardin aquest full informatiu per tenir 

present el seu contingut. 

 

MESTRES TUTORES  i ESPECIALISTES  
 

Educació infantil :  MªÀngela Mir 

Cicle Inicial :  Tània López 

Cicle Mitjà : MªIsabel Béjar 

Cicle Superior : Dolors Planagumà 

Educació Musical: Pep Puigdemont  

Educació Física: Laia Rúbies a CI; Salvador Aguado a CM i CS i Norman 

Pujolràs Psicomotricitat a EI 

Llengua Anglesa a CI i CS  Marina Fajula i Cèlia Farrés a CM 

Educació Especial: Imma Juanola  

Religió i Educació en Valors Cívics i Socials:  Norman Pujolràs 

EAP:  Isabel Berga. Vindrà a l’escola els dilluns una vegada al mes 

Vetlladora: Mª Àngels Grabuleda 

Direcció : Mª Àngela  Mir                   Secretaria :  Mª Isabel Béjar 

 

CALENDARI ESCOLAR: 

 

Vacances: 

 Nadal: del 21  de desembre  al 7 de gener, ambdós inclosos. 

Recordem que el dia 21 de desembre es farà jornada intensiva. 

Aquest dia l’horari serà de 9 a 13 h del migdia i l’horari de menjador 

serà de 13h a 15:15h.  

 Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril, ambdós inclosos. 

 Acabament del curs el 21 de juny. 
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Festes locals: 

10 de desembre, Sant Dames 

13 de maig, el Roser. 

 

Dies de lliure disposició:  

2 de novembre 

7 de desembre 

1 de març 

 

Jornada Continuada:   

El 21 de desembre  i del 10 al 21 de juny. 

Durant aquests dies l’horari de migdia  serà de 9 h. a 13 h. i el de 

menjador de 13 h. a 15, 15 h. 

 

HORARI ESCOLAR 

 

L’entrada a l’escola  és a  les 9 h. i a les 15:00 h. 

La sortida de l’escola és de les 12:30 h. i a les 16:30 h. 

Servei d’acollida als matins de 8h a 9h i les tardes dels dimarts i els  

dimecres  de 16:30 a 18 hores.  

 

La porta d’entrada s’obrirà a menys cinc i es tancarà un cop s’hagi 

entrat.  Es demana a tots molta puntualitat en les entrades i sortides, pel 

bon funcionament.  

Es prega als pares d’Educació Infantil que deixin els seus fills a 

l’entrada, així com la resta d’alumnes, i ja entraran sols o bé 

acompanyats d’algun company més gran. 

Demanem respectar l’horari escolar i evitar entrar a les aules si s’han 

començat les classes. 

Si per algun motiu arribeu més tard, us demanem que no entreu pel 

portal verd,  excepte els alumnes de l’acollida del matí. 

Cal concertar per telèfon/agenda les entrevistes amb la mestra tutora, 

igual que l’horari de visites amb direcció. Us agrairíem que truquéssiu 

abans de les 9h, l’hora del pati d’11h  a 11:30h o bé al migdia de 13h a 

15h, ja que així us podrem atendre millor. També ho podeu fer per 

correu electrònic ( b7005261@xtec.cat ). 

El dia d’atenció a les famílies és els dilluns de 12:30 a 13:30. Cal haver 

trucat amb antelació. 

 

mailto:b7005261@xtec.cat


3 

Els alumnes que tinguin un motiu justificat, podran entrar i sortir de 

l’escola si els pares ho han comunicat per escrit a l’agenda. 

 

NOVETATS D’AQUEST CURS. 

 

o El bloc de l’escola ,a partir d’ara, el trobareu a través de la pàgina 

web de la ZER El Llierca. Cal anar al Google i escriure Zer El Llierca. 

Allà hi trobareu diverses informacions de l’escola i fotos sobre 

activitats dels nostres alumnes i cicles.  

o Enguany les dates proposades per fer l’avaluació externa són les 

següents: Diagnòstiques a 2n del 13 al 31 de maig; TIMSS a 4rt de 

l’1 d’abril al 7 de juny; Proves de Primària a 6è el 7, 8 i 9 de maig. 

o Es continuarà portant a terme el  SEP (Suport Escolar Personalitzat) 

en horari intel·lectiu, adreçat a l’alumnat de Primària per a 

reforçar i/o ampliar algun aspecte curricular del seu aprenentatge 

amb un temps limitat i de forma rotativa. Es durà a terme els 

dimarts. 

o  Continuem amb el Pla Lector pels alumnes de Primària, dins 

l’horari lectiu s’estableixen 30’ de lectura diària. Es poden fer 

repartits en sessions de 15’ entre les sessions del matí i de la 

tarda. Els alumnes d’Educació Infantil hi dediquen  uns 10’ diaris. 

o Recordeu la normativa de sanitat: els alumnes no podran portar 

coques o d’altres aliments elaborats a casa , perquè no tenen 

registre sanitari. S’aconsella portar galetes o bé coca de fleca/ 

pastisseria.  

o Si es fan festes particulars i no es convida a tots els nens de la 

classe, les invitacions es repartiran fora de l’escola. 

o Si es porten jocs, joguines i/o altres objectes de valor de casa, 

l’escola no es responsabilitza de la seva pèrdua o desperfecte. 

o Convé que els alumnes deixin d’assistir a l’escola quan pateixin 

alguna malaltia. 

o Cal evitar circular en cotxe davant de l’entrada de l’escola durant 

les entrades i sortides per evitar ensurts. 

o Fomentar la responsabilitat dels alumnes respecte de les seves 

coses. 

o Es mantindrà el cicle de xerrades per a les famílies a nivell de ZER. 

Ja us anirem informant. 
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ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA.  

Els alumnes de P-3 i P-4 han de portar roba còmode i calçat amb  per 

poder fer Educació Física al menjador. Han de dur també una bossa amb 

uns mitjons  per poder-la deixar a l’aula. Es portaran a casa de tant en 

tant per netejar-los. 

 

Els alumnes de P-5, Inicial, Mitjà i Superior han d’anar vestits amb 

l’equipatge adequat (roba esportiva) evitant dur, durant la sessió, 

braçalets, rellotges o collarets, clips...  Els de  Superior han de portar 

una tovallola i una samarreta per canviar-se després de l’activitat. 

 

ÀREA DE RELIGIÓ i EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

Els pares, mares o tutors dels alumnes per pròpia iniciativa poden 

modificar l’opció de Religió o Educació en valors cívics comunicant-t’ho 

per escrit a la tutora  durant el mes de maig. 

 

MENJADOR ESCOLAR 

 Per aquest curs els preus de menjador són els següents: 

      Preu per dia : 6’20 € 

      Preu  esporàdics : 8’06 € 

El cobrament es farà pel banc a mesos complerts vençuts. 

Pel bon funcionament d’aquest servei cal tenir present aquests punts: 

 Si un alumn@   és al·lèrgic a algun aliment s’ha de dur el certificat 

mèdic. En cas de no fer-ho s’entén que pot menjar de tot. No 

caldrà que el porti cada any, sempre i quan no hi hagi canvis. 

 En cas de malaltia o absència,  cal avisar l’escola abans de 2/4 de 

10 del matí. 

 Recordeu que els alumnes poden demanar pic-nic el dia d’una 

sortida. 

 Els alumnes que demanin dieta l’hauran de demanar tres dies 

seguits. 

 Cada final de trimestre hi haurà un dinar especial , els alumnes 

esporàdics que es vulguin quedar aquell dia pagaran 6,20 com els 

fixes. 

 El dinar de final de curs serà gratuït per a tots els alumnes de 6è, 

que serà subvencionat per l’AMPA. 

 El Pla de funcionament del menjador el trobareu en el bloc de 

l’escola. Cal que ens feu arribar el full signat. 

 

 



5 

SORTIDES 

 
INFANTIL INICIAL MITJÀ SUPERIOR 

PRIMER   TRIMESTRE 

- 30 de novembre 

teatre Samfaina 

de Colors a Sales 

de Llierca 

- 20 de novembre 

a Figueres al 

mercat i a Navata 

taller de 

màscares 

- 16 de novembre 

Volcà Montsacopa 

i Descoberta d’Olot 

-11 d’octubre a 

Pontós a Ca 

n’Oliver:  

La Prehistòria 

   Es realitzaran  sortides  a l’entorn, exposicions, a la sala de lectura ... 

 

TALLERS  

 
 1er trimestre 

Infantil -Educació efectiva i emocional-Descobrim les emocions! (IME) 
- Els Mossos d’Esquadra ens visiten (IME) 

Inicial - Els Mossos d’Esquadra ens visiten (IME) 
- L’alimentació en infants i joves (IME) 
- I la nostra música sona així!!! (IME) 

Mitjà  - Música activa amb Guillem i Marta 
- Dibuix de la figura humana amb Pilar Fontaniol (ZER) 
- Els Mossos d’Esquadra ens visiten (IME) 
- La cadena (IME) 

Superior - Música activa amb Guillem i Marta 
- Plàstica. La perspectiva amb Pilar Fontaniol (ZER) 
- Pirates d’aigua dolça (IME) 
- Bulling amb els Mossos. 
- Internet segura 

 

ACTIVITATS i FESTES A L’ESCOLA 
 

 31 d’ Octubre , festa de tardor, elaboració de panallets,  

representació de teatre a càrrec de Cicle Inicial , jocs i berenar.  

 21 de desembre, benvinguda al patge de S.S.M.M., xocolatada i 

farem cagar el Tió tots junts. Jornada continuada de 9 a 13h. 

 

ELS POLLS A L’ESCOLA 

 

Hi comença a haver polls en el cabell d’alguns alumnes, us recomanem 

que reviseu sovint el cap dels vostres fills/es. En cas de tenir-ne, el 

millor per a tothom és eliminar-los el més ràpidament possible. 
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AGRAÏMENTS 

 

Donem les gràcies a l’ Amipa i a l’Ajuntament a la dedicació i l’esforç 

per fer possible aquest nou espai del pati, també en la posada en 

funcionament de l’escola per aquest nou curs que encetem. 

 A més, volem agrair a tots els que dia a dia procureu que tot el 

funcionament escolar sigui el més positiu possible pel bé de tota la 

comunitat. 

 

 

Salutacions  i que tinguem tots un bon curs  !!!! 

                                                            

 Equip docent  

 Argelaguer  9 d’octubre de 2018 

 


