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INICI DE CURS 

 
El Claustre de mestres  saluda  els alumnes i  les famílies que ja coneixem d’anys 
anteriors i dóna la benvinguda a tots i totes els que aquest curs s´han incorporat per 
primera vegada a la nostra comunitat escolar.  
També donem la benvinguda als mestres nous de la ZER. 
Agraïm les actuacions realitzades per la Brigada Municipal en la posta a punt de 
l’escola per l’inici d’aquest curs. 
 

CALENDARI 
 
El curs va començar el 12 de setembre de 2018 i acabarà el 21 de juny de 2019. Les 
vacances de Nadal seran del 22 de desembre  al 7 de gener i les de Setmana Santa del 
13 al 22 d’abril. 
L’horari és de 9h a 12:30 i de 15h a 16:30. 
El dia 21 de desembre i del 10 de juny al 21 de juny es farà jornada intensiva; l’horari 
serà de 9h a 13h. 
Dies de lliure disposició d’aquest curs escolar: 

• Divendres 2 de novembre de 2018 

• Divendres 7 de desembre de 2018 

• Divendres 1 de març de 2019 
 

Dia  de festa local: dilluns  6  de maig  de 2019. 
 

TUTORIES / PROFESSORAT / EQUIP DIRECTIU 
 
L’ Ana Mª Amoraga és tutora de  P3 i P4 (E.Infantil). 
La Carme Guix és tutora de P5 (E.Infantil).  
La Vanessa Canalias és tutora de Cicle Inicial. (2/3 de jornada) 
La Vanessa Rivero és tutora de Cicle Mitjà. Coordinadora d’informàtica de l’escola i de 
Cicle Mitjà de la ZER 
La Jasmina Aulinas (substituta Mireia Masdevall ) és tutora Cicle Superior i mestra de 
Llengua Anglesa de Primària. 
 
L’Ester Diumenge imparteix Música i Psicomotricitat a Educació Infantil. Mitja jornada. 
La Raquel Clota fa 1/3 de jornada a Cicle Inicial.  
La Carme Font fa els desdoblaments de  C. Mitjà i C. Superior.   
La Montse Peiris  imparteix Religió Catòlica a Cicle Inicial  i Cicle Mitjà i  Educació en 
Valors al Cicle Superior. (0,25 de jornada)    
 
Els dies de tutoria dels  mestres de l’escola  serà els dilluns de 12:30 a 13:30h 
 

 
 



 
 
La nostra escola pertany a la ZER El Llierca, això ens permet compartir professors 
itinerants de les diferents especialitats: 
 

Educació Especial: Imma Juanola 
Educació Física:           Salvador Aguado (Primària) 
Educació Musical:       Pep Puigdemont (Primària)  

 
 
Altres professionals: 
Equip Assessorament Psicopedagògic: Isabel Berga 
Educadora Social: Irene Vila 
Vetlladora: Dolors Plana 

 
 
L’Equip Directiu de l’escola està format per:    
 Directora : Sra. Ana Maria Amoraga   
 Secretària: Sra. Carme Guix 
*Horari de Direcció:  Dimarts de 15 h a 16:30h. 
*Horari de Secretaria: dilluns  de 15h a 16:30h. 
 
L’equip directiu de ZER està format per: El Sr. Albert Mayà director de  ZER, la Sra. 
Dolors Giménez cap d’estudis i la Sra. Maria Collell secretària. 
 
 
 

MENJADOR 
 
La  Dolors Plana, la  Kellie Aliaga i en Pol Espinosa són els monitors que es fan càrrec de 
la vigilància de l’alumnat usuari del servei de menjador. La Sra. Mercè Rius és la 
cuinera. 
Hi ha dos torns de Menjador.  
Primer torn: de 12:45 a 13:30  Alumnes d’Infantil,  Cicle Inicial i 3r. 
Segon torn:  de 13:25 a 14:15. Alumnes de 4t  i Cicle Superior. 
Sigma ha fet la revisió dels menús dels dinars i ha proposat els menús pels sopars. 
Aquest curs es continua amb la recollida selectiva de paper, vidre, envasos i matèria 
orgànica. 
A finals de cada  trimestre les famílies dels alumnes d’educació Infantil rebreu un 
informe de la monitora de menjador sobre el vostre fill/a. 
 
NOVETAT: Cada dia les famílies de P3 i P4 reben informació sobre el seu fill/a per part 
de la monitora encarregada. 
 
El preu del menú és de 5,25€ . Pels alumnes  esporàdics  el preu és de 6,65 € i 
l’absència  2,70 € 
Pels alumnes que dinen a casa,  l’entrada a la tarda és a partir de les 3 menys 5 de la 
tarda 
 
 
 
 
 
 



 

TALLERS 
 

EDUCACIO INFANTIL 

� Data per concretar. Educació Afectiva i Emocional. DESCOBRIM.  Subvencionat per 

l’IME. 

 

CICLE INICIAL 

� Data a concretar. L’alimentació en infants i joves. Subvencionat per l’IME 

 

CICLE MITJÀ 

� Data a concretar. “Enfilant botons” Subvencionat per l’IME. 

� Taller de Plàstica: Dibuix de la figura humana. Subvencionat per la ZER. A càrrec de 

la Sra. Pilar Fontaniol 

 

CICLE SUPERIOR 

� 29 d’octubre. “A les teves mans”. Subvencionat per l’IME 

� Octubre (3 sessions). Taller de Plàstica: Perspectiva. Subvencionat per la ZER. A 

càrrec de la Sra. Pilar Fontaniol 

 

 

 

SORTIDES 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

� 30 de novembre de 2018. Sortida de Teatre a Sales de Llierca (matinal) 

“Els cistells de la Caputxeta Vermella” a càrrec de Samfaina de Colors. 

 

CICLE INICIAL 

� 20 de Novembre de 2018. Visita al Mercat de Figueres i al Taller Ventura & Hosta 

de Navata. 

 

CICLE MITJÀ 

� 16 de novembre de 2018. Lectura del paisatge des del volcà Montsacopa i 

descoberta d’Olot. Camp d’Aprenentatge. 

 

CICLE SUPERIOR 

� 11 d’octubre de 2018. Sortida a Ca n’Oliver (Pontós). Treball de la Prehistòria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEBRACIONS 
 
CASTANYADA   Dimecres 31 d’octubre de 2018 

Matí: Elaboració de coques.  

Migdia: Avis de nens i nenes de l’escola prepararan el foc i torraran les castanyes, al 

pati de l’escola. 

Tarda: Els nens de 6è vestits de Castanyers recitaran un poema. Tot seguit menjaran 

les coques i les castanyes i farem l’ agraïment als avis.  

 

CANTADA DE NADALES.  Dijous 20 de desembre de 2018 

A partir de les 15:15 els nens i nenes de l’escola faran la tradicional cantada de nadales 

dirigits pel mestre de música Pep Puigdemont. 

Aquesta cantada és oberta a les famílies i es farà al Casal del poble. 

L’AMPA obsequiarà a tots els alumnes  i al públic assistent amb un petit refrigeri. 

 

FESTA DE NADAL.  Divendres 21 de desembre de 2018 (Jornada Intensiva: de 9:00 a 

13:00. De 13:00 a 15:00 Menjador. El transport sortirà a les 15:00) 

Recitació de Poemes de Nadal. 

Caga-Tió. Els nens i les nenes faran cagar el tió de l’escola per grups. Mestres, 

monitores i cuinera també  hi participaran. 

Els regals del tió van a càrrec de l’Escola i l’AMPA. 

 

 

 

INFORMACIONS VÀRIES 
 

* Els dies de Psicomotricitat i Educació Física són els següents:  
 E. Infantil:      P3-P4 dijous tarda 
                                     P5 dimecres tarda 

C. Inicial:        dimarts tarda 
C. Mitjà:         dijous matí 
C. Superior:   dimarts matí    

  
És necessari que els alumnes portin roba i calçat esportiu. 
 
*Els recordem que  la tardor és un  temps propici per a presentar-se brots de paràsits 
(polls). Preguem extremin al màxim les mesures d’higiene.  
 
* L’últim dia del trimestre, 21 de desembre,  es farà horari de classes  intensiu de  9 a 
13 h.    Tots  els alumnes usuaris de menjador sortiran a les 15 h.  
El transport sortirà de l’escola a les 15:00 h. de la tarda per tornar a casa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MEDICAMENTS 
 
Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-

ho en horari lectiu, cal: 

� un informe mèdic on consti el nom de l'alumne, el nom del medicament  i la pauta 

d'administració.  

� autorització signada pels pares. 

 
 

NOVA WEB 
  
 
Trobareu informació de l’escola i documents a la nova web de la ZER El Llierca. 
 

https://agora.xtec.cat/zerelllierca/ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montagut i Oix, 11 d’octubre de 2018 


