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ANNEX 7

Vilalba Sasserra, 20 de setembre de 2010

BENVINGUTS I BENVINGUDES AL NOU CURS.

Amb aquesta nota, a més de donar-vos la benvinguda, us concretem els aspectes més rellevants i 
us recordem alguns d’altres que creiem necessaris per a començar bé.

1. Presentació professorat

• Tutories

§ Grup d’EI P3: Mireia Badia
§ Grup d’EI P4: Farners de la Rosa 
§ Grup d’EI P5: Alícia Garrido 
§ Grup de 1r: Xavier Porta
§ Grup de  2n: Nani Lluch
§ Grup de 3er i 4rt: Raquel Gil/ Anna Mª Tirado
§ Grup de 5è  i 6è :  Montse Rovira/ Mª Dolors Massa 

• Especialistes: 

§ Educació Física: M. Àngels Díaz
§ Música: Ester Fontrodona
§ Anglès: Josep Manel Bertos
§ Educació Especial: Marta Bernal
§ Mestra de suport: Raquel Romero
§ Religió: Carme Elias
§ Psicòloga de l’EAP(equip d’assessorament psicopedagògic):
      M. Dolors Puig, servei compartit amb altres escoles.

 

2. Horari

Educació Infantil:
Matins de 9 a 12:30h  i tardes de 15:30 a 17h.
Educació Primària:
Matins de 9 a 13h i tardes de 15 a 17h.
Us informem que hi ha  un servei d’acollida al migdia  gratuït per tots aquells alumnes 
d’educació infantil que tinguin germans a primària, i que no facin ús del servei de menjador.
 

3. Calendari

Inici: 7 de setembre inici de les classes.
Vacances de Nadal: Del 23 de desembre del 2010 al 6 de gener del 2011, ambdós inclosos.
Setmana blanca: Del 28 de febrer al 4 de març del 2011.
Vacances de Setmana Santa: Del 18 al 25 d’abril del 2011, ambdós inclosos.
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Fi de curs: 22 de juny del 2011, final de les classes.
Festius per aquest curs 2010-2011: A part dels festius  establerts per les diferents 
administracions us informem dels dies de festa local i de lliure disposició: 11 d’octubre del 
2010, el 7 de desembre del 2010, 21 de gener, 24 de gener de 2011, i 13 de juny, segona pasqua.

4. Relacions família-escola:

• Dies de visita: a concretar pels tutors

• Entrades i sortides: Ed. Infantil entrarà i sortirà per la porta lateral, es prega al pares 
d’Ed. Inf. que respectin aquest ordre ja que per l’altra porta entren  i fan les files al pati, 
els alumnes de 1er a 6è de primària.

• Recordem a les famílies que no es pot aparcar davant la línia groga pintada just davant 
de les portes d’entrada de l’escola.

• A les sortides només els alumnes de primer es lliuraran a les famílies, a partir de 2on 
aniran sols.

• Puntualitat i assistència:  Es prega la màxima puntualitat tant en les entrades com en 
les sortides  i  cal justificar les absències. Enguany es posarà en pràctica el  protocol 
d’absentisme.

• Procediment en cas d’accident: Cal retornar l’imprès dels telèfons signat. Primer es 
trucarà  a la família i si no  es localitza es prendran les mesures oportunes, però ens cal 
l’autorització signada.

• Procediment en cas de malaltia/medicaments: Si un nen no es troba bé es trucarà a 
la família, en cas de febre seria bo que la família el vingués a buscar. L’escola no 
subministrarà cap medicament  si no hi ha una autorització expressament signada. Per 
això cal que guardeu  els impresos que us donem i si els perdeu o s’acaben  les tutores 
us donaran una altra còpia.  Aquest imprès només cal portar-lo en el cas que la mestra o 
les monitores del  menjador hagin de donar algun medicament als nens/es.

 
• En cas de detecció de polls, s’ha de venir a buscar el nen/a afectat/da, per tal de fer el 

tractament el més ràpidament possible i evitar el contagi. Es prega que el nen/a estigui a 
casa fins que els paràsits s’hagin eradicat.

 

5. Informes

Educació Infantil:  Es lliuraran dos informes un pel Febrer i l’altre pel Juny, tots dos amb 
entrevista personal.

A fi de facilitar a les famílies la recollida dels informes, pel juny es penjarà una graella al 
vestíbul dels mòduls perquè cada família pugui triar l’hora que més convingui per a recollir 
l’informe final i mantenir una entrevista amb la tutora.

Educació Primària: Es lliuraran tres informes, Nadal, Setmana Santa i Juny, el primer i el 
tercer seran amb entrevista personal.  Pel segon trimestre es farà entrevista  si és necessari.

A fi de facilitar a les famílies la recollida dels informes, pel juny es penjarà una graella al 
vestíbul dels mòduls o a l’entrada de l’escola, perquè cada família pugui triar l’hora que més 
convingui per a recollir l’informe final i mantenir una entrevista amb el/la tutor/a.

 

6. Aspectes organitzatius bàsics.

Us recordem una mica les coses que necessiten a cada aula.

Ed. Infantil



Aquí teniu el llistat d’informacions i de coses que caldria que portessin tots els nens i nenes el 
primer dia d’escola:

 
• Un paquet de tovalloletes humides.
• Una caixa de mocadors de paper.
• La bata i el got , tot marcat amb el nom i amb una beta llarga per penjar. Això cal 

portar-ho cada dilluns i el divendres ho tornaran a casa per rentar.
• Una muda de roba  posada en una bossa de roba pels alumnes de P3 i P4
• Una samarreta vella per fer plàstica (es quedarà tot el curs a l’escola).
• Uns mitjons que es quedaran a l’escola per a fer psicomotricitat, marcats amb el nom.
• Amb la finalitat de reduir una mica l’increment de deixalles i protegir el medi ambient, 

seria bo que els alumnes portessin l’esmorzar dins d’un tuper i així evitar el paper de 
plata, també necessiten un tovalló, que va cada dia a casa. Cal també que els esmorzars 
siguin petits i equilibrats.

• El dia que els alumnes fan psicomotricitat, han de venir equipats amb sabatilles 
tancades amb velcro, roba esportiva i mitjons a poder ser antilliscants.

• No es repartiran invitacions a l’escola, excepte si es convida a tota la classe

• Pels aniversaris, evitar les llaminadures. Per celebrar els aniversaris es poden portar 
galetes, coca. Cal que el que porteu sigui  envasat o comprat en una pastisseria per tal 
d’evitar possibles intoxicacions alimentàries.

• Les motxilles han de ser petites i sense rodes.

• No han de portar joguines, excepte quan les mestres ho avisin expressament.

• Com venim fent aquest darrers cursos i a fi de reforçar el treball de la biblioteca escolar, 
els pares compraran un llibre per nadal. La llista es facilitarà a últims de novembre. En 
començar el segon trimestre els nens/es els  portaran a l’escola amb el seu nom posat. 
Servirà per fomentar l’ús de la biblioteca d’aula i la lectura. Aquest llibre es tornarà pel 
juny als seus propietaris. 

• Quan els alumnes siguin recollits per persones no habituals, aquestes hauran 
d’identificar-se amb el DNI.

 
Els nens i nenes que es quedin cada dia  a dinar al menjador també hauran de portar:

• Una bata, marcada amb el nom i amb una beta llarga per penjar.
• Un llençol, amb el nom posat, pels alumnes de P3.

 

C. Inicial:

• Els alumnes de 1er, un got marcat amb el nom, el portaran el dilluns i el divendres el 
tornaran a casa per rentar. 

• Una samarreta vella per plàstica (es quedarà tot el curs a l’escola)

• Roba, sabatilles esportives més el necesser amb tovallola, sabó i colònia, el dia que han 
de fer educació física. El necesser no es quedarà a l’escola, anirà a casa cada dia amb la 
motxilla, a fi de poder rentar la tovallola.

• Amb la finalitat de reduir una mica l’increment de deixalles i protegir el medi ambient 
seria bo que els alumnes portessin l’esmorzar dins d’un tuper i així evitar el paper de 
plata. Seria bo evitar la pastisseria industrial.

• No es repartiran invitacions a l’escola, excepte si es convida a tota la classe

• Pels aniversaris, evitar les llaminadures. Per celebrar els aniversaris es poden portar 
galetes o coca. Cal que el que porteu sigui  envasat o comprat en una pastisseria per tal 
d’evitar possibles intoxicacions alimentàries. Caldria avisar amb antelació per evitar la 



repetició de dos esmorzars, el mateix dia.• No portar joguines excepte en casos que els/les  mestres ho avisin.

• Com venim fent aquest darrers cursos i a fi de reforçar el treball de la biblioteca escolar, 
els pares compraran un llibre per nadal. La llista es facilitarà a últims de novembre. En 
començar el segon trimestre els nens/es els  portaran a l’escola amb el seu nom posat. 
Servirà per fomentar l’ús de la biblioteca d’aula i la lectura. Aquest llibre es tornarà pel 
juny als seus propietaris. 

• Quan els alumnes siguin recollits per persones no habituals, aquestes hauran 
d’identificar-se amb el DNI. També cal comunicar-ho als mestres mitjançant l’agenda.

 

CM i CS:

• Objectius Projecte Reutilització llibres:

1 . Econòmics: Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les 
famílies per l’adquisició dels llibres de text.

2 . Socials: Introduir valors com el saber compartir, la solidaritat, el respecte i la 
responsabilitat davant els materials comunitaris, establir vincles cooperatius 
entre les famílies i l’escola.

3 . Ecològics: Reutilització d’un material, aprofitament de recursos i estalvi de 
paper. 

• Cal recordar que en cas de mal ús, pèrdua o trencament hauran de comprar el llibre nou.

• Cal recordar que, la família que  no pagui la quota dels llibres socialitzats, queda 
exclosa del programa el curs vinent.

• Una samarreta vella per plàstica (es quedarà tot el curs a l’escola)

• Amb la finalitat de reduir una mica l’increment de deixalles i protegir el medi ambient 
seria bo que els alumnes portessin l’esmorzar dins d’un tuper i així evitar el paper de 
plata. Seria bo evitar la pastisseria industrial.

• Roba, sabatilles esportives més el necesser amb tovallola, sabó i colònia, el dia que han 
de fer educació física.

• No es repartiran invitacions a l’escola, excepte si es convida a tota la classe

• Pels aniversaris, evitar les llaminadures. Per celebrar els aniversaris es poden portar 
galetes o coca. Cal que el que porteu sigui  envasat o comprat en una pastisseria per tal 
d’evitar possibles intoxicacions alimentàries. Caldria avisar amb antelació per evitar la 
repetició de dos esmorzars, el mateix dia.

• Recordar que els nens de CS haurien de tenir diccionaris de català, castellà i 
anglès a casa. És per aquest motiu que enguany han sortit diccionaris publicats a 
la llista de llibres, són diccionaris per guardar a casa. L’escola en té a les aules. 

• També que els nens de CS haurien de tenir com a material  d’ús personal, regla, 
esquadra i cartabó i transportador. 

• Com venim fent aquest darrers cursos i a fi de reforçar el treball de la biblioteca escolar, 
els pares compraran un llibre per nadal. La llista es facilitarà a últims de novembre. En 
començar el segon trimestre els nens/es els  portaran a l’escola amb el seu nom posat. 
Servirà per fomentar l’ús de la biblioteca d’aula i la lectura. Aquest llibre es tornarà pel 
juny als seus propietaris

• Deures. Des de cada tutoria s’especificarà el control dels deures.

 

7. Sortides



Us arribarà informació més detallada de cada una d’elles al llarg del curs. Cal respectar els 
terminis de pagament i de lliurament de les autoritzacions als tutors. 

Al llarg del curs tenim diverses propostes de sortides. Previsiblement seran les següents: 

Educació Infantil:

25 de febrer al Museu Dalí

17 de juny a les Coves de Serinyà

P5 el Fem Dansa (abril o maig)

Cicle Inicial

25 de novembre l’Observatori de Sabadell

25 de febrer Museu Dalí

17 de juny a les Coves de Serinyà

2n el Fem Dansa (abril o maig)

Cicle Mitjà

25 de novembre l’Observatori de Sabadell

25 de febrer Museu Dalí

17 de juny a les Coves de Serinyà

Cicle Superior

25 de novembre l’Observatori de Sabadell

17 de juny a les Coves de Serinyà

Meeting Point (maig)

 

Calendari d’activitats culturals 

Les activitats culturals enguany seran: 

20 de maig: Maduixes, un espectacle de pallassos al Casal Pare Casals de Sant Esteve de 
Palautordera. Els alumnes d’Educació infantil 

5 d’abril: La bona persona, un espectacle de teatre al Casal Pare Casals de Sant Esteve de 
Palautordera. Els alumnes de CI de Primària 

29 d’abril: Gràcies per venir,un espectacle de teatre al Casal Pare Casals de Sant Esteve de 
Palautordera. Els alumnes de CM i CS de Primària 

 

8. AMPA. (aquest punt l’explicarà algun membre de l’AMPA o de l’equip directiu)

1 . Llibres: Aquest any també l’AMPA ha venut els llibres

2 . Quota. Aquest curs la quota de material és la mateixa dels curs passat, 90 € per P3, 75€ 

educació infantil i CI,  70€ per CM i CS. S’ha fet en un sol pagament juntament amb 
les activitats culturals  i a partir de 3er també s’ha afegit la  quota de llibres socialitzats. 

3 . Menjador: Ha començat el servei de menjador. Aquest servei el coordina l’AMPA amb 
l’empresa M’penta. S’han de seguir les indicacions que l’AMPA, l’empresa i l’escola 
marquin (comunicacions, pagaments...). El servei de menjador  es portarà  a terme en el 
Casal municipal.



Els alumnes fixes faran el pagament per domiciliació bancària.

Els alumnes fixes que per qualsevol motiu un dia no es quedin a dinar han d’avisar per 
telèfon a M’Penta (telèfon: 938670548) el mateix dia abans de les 9’30h. A més a més 
de comunicar-ho a l’escola per telèfon o a través de l’agenda.  En el cas dels alumnes 
que aprofitin el servei de menjador només alguns dies esporàdicament i en el cas dels 
alumnes que uns dies concrets necessitin menú de dieta caldrà que ho comuniquin el mateix 
dia tirant un sobre  a la bústia verda de “l’AMPA-Menjador” (col·locada a l’entrada de 
l’escola) abans de les 9’15h. Enguany el sistema de pagament és com el del curs passat, 
anar a comprar tiquets a la Caixa Laietana de Llinars, aquest curs el preu és de 6,95 euros. 
Amb això es vol aconseguir millorar la gestió d’aquest servei. Pensem que amb la vostra 
col·laboració  pot  funcionar  bé.  

Recordeu! Si un alumne fix no es queda a dinar un dia al menjador, cal que ho notifiqueu 
per telèfon abans de les 9:30 a M’Penta, per tal de que us descomptin aquest dia.

Es lliurarà un informe mensual, on es comunicarà els hàbits de menjar que va adquirint 
el nen  i s’hi adjuntaran el menús del mes següent. Durant el primer trimestre, considerat 
període d’adaptació, els alumnes de P-3 portaran  un informe diari dins de la motxilla. 
En el 2on trimestre l’informe serà setmanal i en el 3er trimestre l’informe serà mensual. 
L’empresa M’penta informarà ràpidament a les famílies en cas d’anomalies reiterades 
d’alguns alumnes.

 

4 . Servei Bon dia: Enguany funcionarà, com el curs passat  de 7,30 a 9h del matí. 

 
 


