CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2019-2020

PRIMER TRIMESTRE
12 de setembre:

Primer dia de classe

20 de desembre:

Últim dia de classe

SEGON TRIMESTRE
8 de gener:

Primer dia de classe

3 d’abril:

Últim dia de classe

TERCER TRIMESTRE
14 d’abril:

Primer dia de classe

19 de juny:

Últim dia de classe
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DIES FESTIUS

24 de setembre

La Mercè

12 d’octubre

El Pilar

1 de novembre

Tots Sants

4 de novembre

Festa de lliure disposició

6 de desembre

Festa de la Constitució

8 de desembre

La Immaculada

24 de febrer

Festa de lliure disposició

1 de maig

Festa del Treball

29 de maig

Festa de lliure disposició

1 de juny

Segona Pasqua

JORNADES INTENSIVES (9 A 13H)

20 de desembre
Del 10 al 19 de juny
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HORARIS
Educació Infantil
Matí

9 a 13h

Tarda

15 a 17h

Permanències

8 a 9h
17 a 18h

Els nens i nenes d’Educació Infantil no poden arribar més tard de les 9.15. Aquest
horari cal respectar-lo al màxim. Han de venir esmorzats de casa.

Educació Primària
Matí

9h a 13h

Tarda

15h a 17h

Permanències

8h a 9h
17 a 18 h (en cas de demanda)

Educació Secundària
1r i 2n
dl

8,45 a 13,15h i de 15 a 17h

dm,dc i dj

8,15 a 13,15h i de 15 a 17h

dv

8,15 a 13,15h. Tarda festa

3r i 4rt
dl

8,45 a 13,15h i de 15 a 17h

dc i dj

8,15 a 13,15h i de 15 a 17h

dm i dv

8,15 a 14,15h. Tarda festa

Us demanem la màxima puntualitat en les hores d’entrada i sortida.
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NORMES DE FUNCIONAMENT. INFANTIL
1. Cal que des del primer dia de curs els nens i nenes portin marcades amb el nom i
cognom totes les peces de roba i el material escolar.
2. Tota la roba ha de portar una veta per poder-la penjar.
3. Us demanem que vestiu als nens i nenes amb roba còmoda per facilitar la seva
autonomia personal.
4. Els dies de psicomotricitat, sortides i piscina, els nens i nenes hauran de portar el
xandall de l’escola o qualsevol altre xandall.
5. L’escola considera molt important poder mantenir un contacte diari amb la
família. Per afavorir-ho utilitzem una llibreta viatgera on podem intercanviar
qüestions puntuals, esdeveniments, notificacions... tot allò que cregueu que sigui
significatiu. És per això molt important que ens la mirem cada dia.
6. A les classes de P3,P4 i P5 us entregarem un informe escrit al desembre, i un altre a
final de curs.
7. Per a la celebració d’aniversaris, recomanem que no porteu bosses individuals de
llaminadures. Podeu portar pastissos, galetes...

NORMES DE FUNCIONAMENT. PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

1.
Cal que des del primer dia de curs els nens i nenes portin marcades amb el
nom i cognom totes les peces de roba i el material escolar, en el cas de primària.
2.
L’ agenda escolar s’ha de portar sempre a l’escola, ja que ha de ser el lligam
dels pares i mares amb l’escola. Cal per tant, que hi anoteu qualsevol incidència:
règim, canvis en les hores d’entrada i sortida, comunicacions sobre l’esport, etc...
Demanem que no utilitzeu el telèfon per tota aquesta mena d’avisos. Cal fer-ho així ja
que per escrit queda més clar i evitem possibles confusions.
3.
Tanmateix,en cas que el vostre fill/a es quedi puntualment a dinar o no, cal
avisar a secretaria.
4.
Tot avís s’ha de signar per a què quedi constància que s’ha llegit. Cal que
l’agenda es conservi neta. En cas contrari caldrà comprar una agenda nova.

4

5. Tota la roba ha de portar una veta per poder-la penjar, en el cas de primària.
6. L’alumnat de primària i secundària té totalment prohibit l’ús del mòbil a l’escola,
només en casos excepcionals i sota les directrius del professorat d’ESO se’n podrà fer
ús.
7. La bata de l’escola és obligatòria pels nens i nenes de 1r a 4t de Primària. L’AMPA
de l’escola s’encarrega de vendre-la i us informarà de quan comprar-la. Els nens i
nenes de 5è i 6è de primària utilitzaran la bata per fer activitats de l’àrea d’educació
visual i plàstica.
8. L’alumnat de primària i secundària ha de portar els esmorzars en recipients
reutilitzables, carmanyoles o d’altres.
9. Per a la celebració d’aniversaris, recomanem que no porteu bosses individuals de
llaminadures. Podeu portar pastissos, galetes...
10. Les comunicacions de l’escola envers les famílies seran enviades per correu
electrònic. Puntualment, i segons la informació, també podran ser remeses en paper.

HIGIENE I SALUT
Durant el curs, està previst realitzar les vacunacions prescrites per l’Àrea de Salut
Pública de l'Ajuntament. En el seu moment s’avisarà a les famílies perquè portin el
carnet de vacunacions i donin la seva autorització.
Tots els nens i nenes de Primària han de portar un drap de cuina de rus (amb veta
per penjar, amb nom i cognoms) com a tovallola personal.
Sempre que un alumne/a pateixi una malaltia infectocontagiosa, no podrà assistir a
l’escola.
IMPORTANT:
L’escola no podrà administrar cap medicament sense la recepta mèdica. A l'agenda
hi haurà de constar una autorització signada dels pares o tutors, la dosi i l'hora
d'administració. Aquesta normativa és d’ús obligatori per les etapes d’infantil,
primària i secundària.
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MATERIAL PER ALS NENS I NENES D’EDUCACIÓ INFANTIL
A inici de curs:
•

Una capsa de mocadors de paper. Una bata vella per quan fan pintura.

•

Un recanvi complet, en una bossa de roba que es pugui penjar, per deixar-la a la
classe.

•

1 llençol petit (només per a P3)

•

6 fotografies (només per a P3)

•

Un paquet de tovalloletes humides (només per a P3)

•

Llibreta de comunicacions del curs anterior (només P4 i P5)

Setmanalment:
•

Un got de plàstic amb nansa sencera per poder-lo penjar.

•

Una tovallola petita amb una veta per poder-la penjar.

Diàriament:
•

Un pitet amb goma (només P3 i P4)

•

Tovalló de roba (només P5)

•

Una bata amb BOTONS GROSSOS cordada al davant.(No amb goma pel cap).

Els nens i nenes nous els donarem una llibreta de comunicacions.
LLIBRES I MATERIAL
El primer dia de classe, tot l’alumnat que hagi fet la comanda de llibres i material a
través de l'AMPA, la trobaran a la classe. La resta hauran de portar tots els llibres i
material aquest dia.
Recordem que els llibres socialitzats han de ser retornats a final de curs en bon estat.
Els nens i nenes de 1r i 2n de Primària no han de portar estoig de cap mena, ja que el
material restarà a l’escola.
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EDUCACIÓ FÍSICA A PRIMÀRIA
Les classes d’educació física es realitzaran al pati de l’escola. Els vostres fills i filles
sabran l’horari d’educació física durant la primera setmana de curs.
L’equip obligatori de les sessions d’educació física és:
-

Xandall i samarreta de l’escola

-

Calçat esportiu

Ha d’anar tot l’equip marcat amb nom i cognoms.

ACTIVITAT DE PISCINA. EDUCACIÓ INFANTIL
P4 i P5: Realitzaran l’activitat de piscina dimarts de 15,45h a 17,30h al Club Natació
Catalunya. Aquell dia haureu d’anar a buscar als nens i a les nenes a la piscina.
Equip obligatori
-

Vestit de bany (les nenes sencer)

-

Tovallola grossa o barnús

-

Tovallola petita pels peus (per situar al terra)

-

Casquet de bany

-

Xancletes

-

Un impermeable sempre dins la bossa

Tot dins d’una bossa, marcat amb nom i cognoms
Els pares i mares de la classe de P4 tindreu més informació sobre l’activitat de piscina,
el dia de la reunió de presentació de curs.

7

ACTIVITAT DE PISCINA. EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r i 2n:

Dilluns de 16,25h a 17,15h al Club Natació Catalunya. C. Ramiro Maeztu,
25. Els nens i nenes s’han de recollir a les 17,30 a les instal·lacions del
Club.

3r i 4t :

Dimecres de 12h a 13,15h al Club Natació Catalunya. Els nens i nenes que
no dinen a l’escola s’han de recollir al Club a les 13,20.

Equip obligatori
Vestit de bany (les nenes sencer)
Tovallola grossa o barnús
Tovallola petita pels peus. (per situar al terra)
Casquet de bany
Xancletes
Un impermeable sempre dins la bossa
Tot dins d’una bossa, marcat amb nom i cognoms

EDUCACIÓ FÍSICA A SECUNDÀRIA
Es realitzen dues sessions. Una al pati de l'escola i l'altre a l’Equipament de Lleure
de Can Baró (antiga Escola Pirineus) C. Josep Serrano, 57-7 o la Pista Poliesportiva
Municipal de Can Baró, c. Tenerife,50.
EQUIP OBLIGATORI
Samarreta de l’escola
Pantalons blau marí
Xandall d’escola (opcional)
Calçat esportiu
Samarreta neta per a canviar-se
Material d’higiene personal.
En cas de no poder realitzar la classe d'Educació física cal portar un justificant signat
pel metge.
Recordem que l’AMPA és qui s’encarrega de la venda de samarretes i xandalls, us
farem arribar una circular on s’informi del dia i hora de venda de roba esportiva.
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SERVEI DE MENJADOR
-

El menjador té unes normes que tot l’alumnat ha de complir i respectar.

-

L’alumnat que esporàdicament hagi de fer ús del servei de menjador haurà
d’avisar a secretaria i abonar l’import corresponent.

-

Cal que en cas de règim, ens aviseu per escrit a l’ agenda.

-

Els nens i nenes hauran de portar un necesser amb el raspall de dents i la pasta
dentífrica (primària i secundària), i un tovalló de roba dins una bossa de roba
marcat amb el nom. Al final de setmana se l’enduran per rentar.

-

En cas de preveure una llarga absència i avisant per escrit, us descomptarem
el 70% del preu dels dies que no es faci ús del servei de menjador.
COLÒNIES i SORTIDES

-

Al començar el curs, haureu de signar un full que estarà a la part final de
l’agenda, autoritzant a fer les sortides de curs (primària i secundària). En el cas
de l’etapa d’educació infantil, és donarà una autorització a inici de curs.

-

L’autorització i assabentat de les activitats de colònies es donarà dies abans de
marxar, caldrà també signar-la.

-

A l’etapa de primària, a cicle inicial i mitjà, quan es faci cadascuna de les
sortides es farà constar a l’agenda i aquesta s’haurà de signar.

-

Al web de l’escola, trobareu el calendari de les sortides. Recordeu que aquestes
activitats són obligatòries.
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REUNIONS DE PARES I MARES

En començar el curs es faran reunions informatives per a les famílies, per a presentar
la línia pedagògica de l’Escola i les característiques principals del curs.
Sereu informats dels dies de reunió mitjançant circular i al web d’escola. És molt
important l’assistència de les famílies a aquestes reunions.

DIES D'ENTREVISTA

La representant de la Titularitat, Laura Domènech; el Director Pedagògic, Xavier
Casas i Ferret; el sotsdirector Aleu Agulló us rebran a hores convingudes.

Les entrevistes amb els tutors/es de cada curs es fan a hores convingudes a través de
Secretaria; a l’etapa d’educació infantil es farà via llibreta de comunicacions.
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TUTORIES
Educació Infantil
P3. Gegant del Pi

Mireia Bernad

P4. Dracs

Loreto Gilabert

P5. Capgrossos

Anna Pedrell

Educació Primària
1r Astronautes

Pilar Ballera

2n Mariners

Margarida Soteras

3r Castellers

Maite Ruiz

4t Timbalers

Aleu Agulló

5è de primària

Teresa Gómez

6è de primària

Susana Soriano

Secundària
1r d'ESO

Anna Grau

2n d'ESO

Patrícia Bisbal i Estíbaliz Grijalbo

3r d'ESO

Pau Casanovas i Olga Orpinell

4t d'ESO

Sandra Guàrdia i Xavier Casas
COORDINACIONS D’ETAPA

Educació Infantil:

Anna Pedrell

Educació Primària:

Susana Soriano

Educació Secundària:

Patrícia Bisbal
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EQUIP DIRECTIU

Laura Domènech:

Directora Titular

Xavier Casas:

Director Pedagògic. Responsable de Secundària

Aleu Agulló:

Sotsdirector. Responsable d’Ed. Infantil i Primària

CONSELL ESCOLAR
Director (President del Consell)

Xavier Casas

Representants de la Titularitat

Laura Domènech
Isabel Palou
Dolors Villas

Representants del professorat

Maite Ruiz
Olga Orpinell
Anna Grau
Natàlia Orcín

Representants dels pares i mares Mauro Mediavilla
Olivia Viader
Marta Arteaga
Representant de l’AMPA

Elena Fernández

Representant d’A I S

Anna Armengol

Representants de l’alumnat

Daniel Casado
Ainara Sierra
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CLAUSTRE DEL PROFESSORAT. 2019-20

Aleu Agulló
Jordi Aparici

Anna Grau

Pilar Ballera

Sandra Guàrdia

Mireia Bernad

Araceli Liesa

Patrícia Bisbal

Halldór Mar

Julià Borrallo

Txus Monereo

Pau Casanovas

Bibi Núñez

Xavier Casas

Natàlia Orcín

Ester Coca

Olga Orpinell

Zenón Díez

Anna Pedrell

Marta Figueras

Maite Ruiz

Loreto Gilabert

Susana Soriano

Teresa Gómez

Margarida Soteras

Estíbaliz Grijalbo
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