
 



 

Quadre pedagògic curs 2015-2016 
 
 

P3 
A – Núria Bou 
B – Lourdes Balcells i Àfrica Pérez 

P4 
A – Laura González i Judit Serra 
B – Clara Agudo i Susana Oliva 

P5 
A – Eva Rodríguez 
B – Eva Montes i Gina Pericas 

Primer 
A – Karina Urnicia 
B – Carme Soler 

Segon 
A – Alicia Mandome 
B – Carme Fortuny 

Tercer 
A – Raquel Codina 
B – Mangi Sosa 

Quart 
A – Rut Bartrés 
B – Silveri Requejo 

Cinquè 
A – Rosa Borràs 
B – Laia Rodado 

Sisè 
A – Eva Marín 
B -  Mar Lara 

Tècniques d’Educació Infantil Míriam Cortés i Estel Coma (AMPA) 

Reforç i castellà 

Carles Tous (CI) 
Lali Villarino (EI) 
Carlos Murillo (CM) 
Pilar Collet (CI i CM) 

Montse Sala (CS) 
Imma Fortuny (CS) 
Eulàlia Agustí (CS) 

Especialistes d’Anglès 
Lali Villarino – Infantil 
Carles Tous – 1r, 3r i 4t 

Alícia Mandome – 2n 
Mar Lara -  Cicle Superior 

Especialistes d’Educació Física Silveri Requejo i Carlos Murillo 

Especialistes de música Àfrica Pérez (INF) i Sara Sánchez (PRI) 

Ballet i Danses Susanna Suesa 

Educació Especial  Pilar Collet i Susana Oliva(MALL) 

Equip Directiu 
Directora: Montse Sala 
Cap d’estudis: Imma Fortuny 
Secretària: Eulàlia Agustí 

Consergeria Rosa Buqueras 

Administrativa Mercè Moreno 

 



 

 

Normes de Convivència 
 

Entrades:  

 Matí: L’escola obre a les 9h. A les 9.10h es tanquen les portes.  

 Tarda: s’obre a les 15.00 i a les 15.10h es tanquen les portes. 

 Si algun alumne/a té visita amb el metge i ha d’arribar tard, ha d’avisar al tutor o tutora el dia 
abans i portar un justificant mèdic quan torni de la visita. Els alumnes que no arribin puntuals per 
causes no justificades hauran d’esperar el canvi de classe per entrar a l’aula. 

 Si al llarg del curs un infant ha de sortir en horari escolar per anar al metge o per algun altre motiu, 
ens aniria bé que ho faci durant l’hora de pati (de 10.30h a 11h) per no interferir en el ritme de 
l’aula. 

RECORDEU QUE LA PUNTUALITAT ÉS MOLT IMPORTANT PER A LA BONA MARXA DEL 
TREBALL ESCOLAR. 
 
Esmorzar / aliments 

 Els infants han de venir esmorzats de casa i a l’escola només han de portar un petit aliment 
(entrepà petit, fruita, galetes...) . Per tal de fomentar la cura del medi ambient, l’esmorzar haurà 
d’anar dins d’una carmanyola o recipient, tot evitant l’ús d’embolcalls innecessaris. No es poden 
portar sucs, pastes comercialitzades, xocolates, iogurts, llaminadures, batuts, .... 

 Per celebrar aniversaris a l’hora d’esmorzar recomanem galetes o coca (tipus de forner). No es 
poden portar bosses de llaminadures ni regals. 

 
Festes d’aniversari particulars: 
A l’escola es repartiran les invitacions si tots els alumnes de la classe estan convidats. En cas 
contrari, les famílies repartiran les invitacions fora de l’escola i amb la màxima discreció possible. 
 
Higiene / malalties 

 Els infants no poden venir a l’escola si tenen febre o malalties contagioses (conjuntivitis, polls, 
cucs...). Davant d’un infant amb febre de 38 ºC o més l’escola contactarà amb la família i li 
demanarà que el reculli tan aviat com pugui. Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38ºC 
s’administrarà paracetamol a l’alumne/a. (Sempre que la família hagi signat l’autorització 
corresponent a l’inici de l’escolaritat). 

 Quan un nen o nena està malalt cal comunicar-ho al/la mestre/a i a la persona encarregada de 
menjador, si és que es queda a dinar a l’escola (coordinadora de menjador: Montse Guasch, tel. 
630080651). 

 Per poder administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una 
recepta o informe mèdic on consti el nom de l’alumne, la pauta d’administració i el nom del 
medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare tutor legal ha d’aportar un escrit on es 
demani i s’autoritzi el personal del centre educatiu a administrar al fill el medicament prescrit, 
sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta 
esmentada 

 
Relacions amb les famílies:  
La relació mestre-família és molt important, per això a l’escola existeixen tres nivells de comunicació. 

 Informes i avaluacions:  
o Educació Infantil: dos informes al llarg del curs (febrer i juny) 
o Educació Primària: tres informes, un al final de cada trimestre. 

 Reunions de curs: a principi de curs fem reunions per comentar i explicar la programació del 
curs i aquells temes que es considerin pedagògicament importants. 

 Entrevistes individuals: la pauta a seguir és que cada família tingui un parell d’entrevistes amb 
el tutor o tutora del seus fills durant el curs. Els pares heu de demanar hora per a les entrevistes 
prèviament. A més a més, tant els tutors com els pares podeu demanar entrevistes sempre que 
ho cregueu convenient. 

 
Altres 

 de P3 fins a segon de primària els alumnes han de portar motxilles sense rodes. Per facilitar que 
l’infant pugui obrir i tancar la seva motxilla ell sol, és convenient que tingui cremallera. 

 Per evitar conflictes entre els alumnes, no es podran portar joguines de casa a l’escola. 


