
 

 

 

 

 
 

     1r FULL INFORMATIU 
      2019 - 2020 

 
Benvolguts/des famílies,  
Tornem a encetar un nou curs escolar i volem donar la benvinguda als nens i nenes, famílies i 
mestres  que han començat a la nostra escola per primera vegada. 
 
Tot seguit us fem arribar totes aquelles informacions que creiem que són importants per aquest 
curs 2019 - 2020: 
 

 Professorat 

Mestres i tutors/e    Mestres especialistes 
� P3-P4: Maria Collelldevall  Educació Física: Laia Rúbies (EI-CI)   
� P5: Marta Prat             Educació Fisica : Aniol Sellabona (CM-CS) 
� CI: Dolors Giménez    Música: Pep Puigdemont (EI-CI-CM-CS)   
� CM : Albert Mayà   Educació Especial : Imma Juanola 
� CS 5è: Martí Terradas   Llengua Anglesa: Martí Terradas (CI-CM-CS) 
� CS 6è: Neus Vergés   Religió: Joan Mallart                                                                                              
Mestres suport:  Marta Casals, Emily Jiménez, Clara Mateo.  
            

 Horari d´atenció a les famílies 

Mestres tutors/es (prèvia citació o demanda):  
� Educació Infantil:  Dilluns  12.30 a 13.30 h. 
� Cicle Inicial:   Dijous  12.30 a 13.30 h. 
� Cicle Mitjà:   Dilluns  12.30 a 13.30 h. 
� Cicle Superior:  Divendres  12.30 a 13.30 h. 

 
Direcció:  Maria Collelldevall, dijous de 2/4 10h a 12.30 h del matí. 
Secretaria:  Marta Prat, dimarts de 2/4 10h  a 11:30h del matí. 
 

 Educació Física 

Educació Infantil:   dijous P3-P4 i  dimarts P4-P5       Cicle Inicial:   dimarts  
Cicle Mitjà: dimecres                    Cicle Superior: dimecres 
Us agrairíem que aquests dies els vostres fills/es portessin xandall i calçat esportiu (sabatilles esportives,....) 

 
 Reunions pares 

• Dilluns 30 de setembre Cicle Superior.   
• Dimarts 1 d’octubre d’Educació Infantil.  
• Dimecres 2 d’octubre de Cicle Mitjà. 
• Dijous 3 d’octubre de Cicle Inicial. 

El/la tutor/a del vostre  fill/a us farà arribar la convocatòria de reunió amb l’ordre del dia . 
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 Menjador 

Recordeu que si ho desitgeu els vostres fills /es poden quedar-se a dinar a l’escola. Cal avisar amb 
antel.lació. Cal portar tovalló. 
 El servei de menjador es realitza des de les 12’30h a les 15h de la tarda i les persones 
encarregades de la vigilància  són la Sra Assumpció Oliveras i la Sra Anna Freixas. La Sra. Sandra 
Álvarez és la cuinera de l’escola. 
 A les 15h  menys 5 minuts s´obren les portes de l´escola perquè entrin aquells alumnes que 
no es queden a menjador. 
 

 Calendari de vacances 

Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020,  ambdós inclosos. 
Les classes començaran el dia 8 de gener de 2020. 

 

 Festes i celebracions escolars 

El 30 d´octubre celebrarem la Castanyada. A la tarda es farà una berenada amb coques 
elaborades pels nens/es de l´escola i la tradicional torrada de castanyes amb jocs de cucanya 
preparats pels alumnes de Cicle Superior. 
 
El dijous 31 d’octubre no hi haurà escola donat que és un dia de lliure disposició. 
 
Desembre. Festa de Nadal al Casino de Tortellà: Recitació i cantada de Nadales. Es concretarà 
la data i el programa d’actes més endavant amb una nota informativa.  
 
-El divendres 20 de desembre celebrarem el Nadal amb la tradicional xocolatada (subvencionada 
per l’AMIPA), caga tió i visita de SSMM els Reis d’Orient. 
L’horari serà de 9.00 a 13.00 h del  matí i pels alumnes que es queden al menjador,  fins a les 
15.00 h.  
 

 Altres 

-L´escola disposa dels següents serveis per a aquelles famílies que ho desitgin: Serveis Socials  i 
de l´EAP (Equip d´Assessorament Psicopedagògic). Aquest any la psicopedagoga que vindrà a la 
ZER serà la Sra Isabel Berga. 
 
-Respecte als tallers, sortides i altres activitats, us passarem una nota explicativa quan s’hagin 
aprovat en el  Consell Escolar. 
 
-Les activitats escolars que l’AMIPA organitza començaran el mes d’octubre.  L’Ampa ja us 
informàrà.  
 

-RECORDEU que cal controlar periòdicament els paràsits dels cabells a fi d´evitar epidèmies. 
 

-Recordeu que podeu visitar la pàgina web de l’escola a  www.zerelllierca.cat  

-Volem agrair a l´Ajuntament i l´AMIPA per la dedicació i l´esforç en la posada en funcionament  
de  la nostra escola  a  inici  d'aquest nou curs 2019-2020. Gràcies a tots i a totes. 

El Claustre de mestres de l’Escola Joan Roura i Parella 
Tortellà, 13 de setembre de 2019 


