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INFORMACIÓ CURS 2010-2011 
 
 

 

 

BON INICI 
DE CURS!!! 



HORES D’ENTREVISTA PARES, MARES, TUTORS/RES: 
 
Us recordem la necessitat de concretar prèviament la visita. 
 
Curs Cognoms i nom Dia i hora            
P3 A  Rosa Morros Dimarts  i dijous 12 a 1h 
P3 B  Anna Bosch              Dimarts  i dijous 12 a 1h 
P4 A  Belén Escabrós  Dimarts  i dijous 12 a 1h 
P4 B  Imma Soler  Dimarts i dimecres 12 a 1h 
P5 B Laureana Domínguez  Dimarts  i dijous 12 a 1h 
Reforç E. Infantil Anna Alberni       Dimarts  12 a 1h 
Reforç E. Infantil MªRosa Trullàs   
1r A Rosa Mota Dilluns i dimarts 11 a 12h 
1r B Neus Bravo  Dimarts i dijous 11 a 12h 
2n A Amadeu Comorera Dilluns 4 a 5h Dijous 12 a 1h 
2n B MªJosé Martinez  Dilluns i dimecres     11 a 12h 
3r A Jordi Almacellas Divendres 10 a 11h  i  3 a 4 h 
3r B Remei José Antonio Divendres 9 a 10 h Dijous 3 a 4h 
4t A Eduard Duró  Divendres 11 a 12h  Dimecres 4 a 5h 
4t B Anna Farré           Dimecres 12 a 1h Dimarts 9 a 10h 
5è A Rosa Casany Divendres 4 a 5h Dimarts 12 a 1h 
5è B Javier Ramírez 

Meritxell Montells 
Dimarts 11 a 12h 
 

Divendres 11 a 12h 

6è A Cesc Jorba Dijous i divendres 10 a 11h 
6è B Alba Saumell  Dimarts i divendres  10 a 11h 
Ed. Física CI- CM Josep Benito Dimarts 9 a 10 h Dijous 10 a 11h 
Ed.Física CS Eva Tusal  Dilluns 12 a 1h  
Anglès EI-CI Fernando Foix Divendres 12 a 1h  Dimarts 4 a 5h 
Anglès CM Maria Cuenca Dimecres i dijous 11 a 12h 
Anglès CS Jordina Coletas    Dimecres 12 a 1h Dilluns 10 a 11h 
Religió Margarida Solà Dilluns 4 a 5h  
Ed. Musical MªÀngels Ratera Divendres 11 a 12h Dimecres 4 a 5h 
Ed. Especial EI-CI Ester Compte  Dimarts 11 a 12h  
Es. Especial C.M Laura Tascón Dilluns 3 a 4h Dijous 12 a 1h 
Aula acollida  Maria Herrero Dilluns i dimecres 11 a 11.30h 
EAP Aurora Picas Dilluns i dimecres Matí 
Cap d'Estudis MªÀngels Collado  Dimarts 3 a 4h Divendres 10 a 11h 
Secretari Francesc Puig  Dimarts 3 a 4h Divendres 9 a 10 h 
Directora Ester Garriga Dimarts i dimecres  9 a 10h 
  Dimarts   12 a 1 h 
  Divendres 3 a 4 h 
    
A.M.P.A  Dilluns  

Dimecres 
5 a 6h 
9 a 10h  

 
 

NORMES GENERALS 
 
*Les portes dels carrer Masquefa i la Pobla de Claramunt-  accés a l'escola per 
als alumnes- s'obrirà 8 minuts abans de les 9h del matí i 8 minuts abans de les 
3h de la tarda. Es demana a tots els pares, avis, alumnes,... que s'intenti que 
aquestes entrades siguin respectuoses  sense interrompre les files dels alumnes 
en el pati i evitant aparcar malament els cotxes. 
 
*Les portes es tancaran , a les 9h i 5 min del matí i a les 3h i 5 min de la tarda. 
Només es podrà entrar, al recinte escolar a partir d'aquesta hora, i amb una 
causa justificada , per la porta petita del carrer Comarca, però està prohibida la 
sortida per aquesta porta. 
 
*Us recordem una vegada més que, pel bon funcionament del Centre, és 
imprescindible que els nens/es estiguin puntualment a les files a les 9h i a les 
3h . Si arriben tard cal deixar-los a consergeria i ja s’acompanyaran a l’aula. 
 
*Els dies de pluja els alumnes de cicle inicial sortiran per la porta de davant de 
secretaria. 
 
*A les classes d’E. Física els alumnes han de dur el xandall de l’escola i calçat 
esportiu. 
 
*Qualsevol notificació que s'hagi de donar al tutor/a us agrairíem que la fessiu 
per escrit, i que sigui el mateix alumne/a qui l'entregui al professor/a.  A partir de 
3r de Primària utilitzant l'agenda.  
 
*Caldria que a casa col.laboressiu amb el treball de les normes de convivència de 
l’escola 
 
*L'alumne ha d'assistir a l'escola i, el fet d'arribar tard no ha de justificar cap 
absència escolar. Recordin que en cas d'haver d'arribar tard s'ha de justificar per 
escrit i s'ha d'entrar per la porta del carrer Comarca. 
 
*Per parlar amb els professors/res us recomanem que ho feu a les hores 
destinades a visita de pares i que les demaneu amb antelació, podeu fer-ho per 
escrit per mitjà del vostre fill/a. 
 
*Els alumnes que mostrin alguna problemàtica de salut, com pot ésser: asma, 
lumbàlgia, bronquitis, alergies, ... cal que portin un certificat mèdic en el qual 



s'especifiqui el tipus d'enfermetat i els exercicis que es recomana que no són 
adequats per a la seva salut. 
 
*Els comunicats del Centre i de l’Associació de Pares es procurarà donar-los els 
divendres. 
*Només es repartiran invitacions d’aniversari si n’hi ha per a tots els alumnes de 
la classe. 
  
*No es permet l’entrada d’animals ni fumar als patis. 
 
*Dijous al matí es recomana portar fruita per esmorzar a tots els alumnes de 
l’escola. 
En el cas que hi hagi un aniversari s’haurà de portar fruita o canviar-lo de dia 
 
 
CALENDARI ESCOLAR 
 
Vacances escolars:  
Nadal: del 23 de desembre de 2010 al 7 de gener de 2011, ambdós inclosos. 
Setmana Blanca: del 28 de febrer al 6 de març de 2011 
Setmana Santa: del 18 al 26 d’abril  de 2011, ambdós inclosos. 
 
Dies festius de lliure disposició: 
11 d’octubre de 2010      7 de desembre de 2010         7 de gener de 2011          
 
 
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
 
Si s'ha d'administrar algun medicament a l'alumne és imprescindible presentar la 
recepta mèdica i l'autorització signada  pels familiars on hi consti la dosi i l'hora 
en que s'ha de donar. 
- En cas de que algun alumne sigui al.lèrgic a algun aliment , s'haurà de 
comunicar mitjantçant un certificat mèdic i emplenar una fitxa específica de 
menjador. 
- Si algun nen ha de seguir una dieta especial durant uns quants dies, ho ha de 
comunicar per escrit i signat a l'Encarregada de menjador. 
- Han de dur una bata només per menjador als alumnes de P3 fins a 1r de 
primària. 
El preu del dinar dels alumnes és de 5,56 €, pagament amb inscripció i 6,75 € 
pagament amb tiquet.  
Encarregada: Sra. Xènia Ballester. Atenció a les famílies  per telèfon o al despatx 
de l’AMPA o per e-mail cada dia de 9 a 2/4 de 10 del matí. 

DATES D’ENTREGA D’INFORMES 
 
Us recordem que quan rebeu l'informe del 1r i 2n trimestre s'ha de retornar 
signat al tutor/a del vostre fill/a. 
 
 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 
E. Infantil 4 de febrer  22 de juny 
E. Primària 22 de desembre 18 de març 22 de juny 

 
 
ESTALVI D’ENERGIA I RECICLATGE 
 
És important que col.laboreu amb el centre recolzant : 
El reciclatge de paper per la qual cosa a cada aula hi ha diferents  recipients per 
seleccionar el paper . 
Us recomanem evitar l’ús del paper de plata per embolicar els entrepans i 
utilitzar la carmanyola. (si l’heu perdut o no en teniu en podeu demanar una a 
secretaria) 
També hi ha un encarregat d’apagar llums a cada aula per intentar disminuir el 
consum d’energia elèctrica 
 
 
FESTES 
 
1r trimestre 2n trimestre  3r trimestre 
Castanyada: 29 d’octubre 
Santa Cecília: 22 novembre 
Sant Nicolau: 3 de desembre 
Nadal:  22 de desembre 

Concurs de truites : 
25 de febrer 
Jornada esportiva i 
Pasqua: 15 d’abril 

Jornades culturals: 
17 al 21 de juny 
Fi de curs: 22 de juny. 

 
BIBLIOTECA 
 
La biblioteca està oberta cada dia  a l’hora de l’esbarjo , de 11h  a 11,30h per 
lectura, consulta i préstec i  de 5h a a 2/4 de 7h  de la tarda per lectura i 
consulta a tot el barri. En cas de mal comportament se’l pot fer fora. 
Els alumnes de P3 a 2n han d’anar acompanyats d’un adult. 
El préstec el poden fer els alumnes a partir de 1r de primària i té una durada 
d’una setmana prorrogable. 
En cas de pèrdua d’un llibre caldrà comprar-lo i tornar-lo igual. 
Es demana col.laboració en totes les activitats programades. 



 
PLA D’EMERGÈNCIA 
 
L’escola té elaborat un pla d’emergència per la qual cosa els alumnes han 
d’aprendre a seguir els procediments establerts al pla d’emergència. 
El proper dia 6 d’octubre coneixerem quins són els sons de la sirena en cas 
d’emergència. 
Durant el primer trimestre farem un simulacre . Més endavant en farem  un altre 
en horari extraescolar. 
 
SORTIDES 
 
Les sortides programades al llarg del curs són de treball i considerem molt 
important que els alumnes hi assisteixen. 
Els alumnes  hauran d’abonar el preu de les sortides a la Caixa.  Recordeu que 
s’ha d’especificar el nom de l’alumne i el curs que fa.  
S’haurà de dur al tutor/a el resguard del pagament en el periode fixat per 
cadascuna d’elles 
Els pagaments de les sortides s’intentaran agrupar en dues vegades. 
En cas de força major la Secretaria del Centre us retornarà  a l’acabar el 
trimestre l’import de l’activitat però no el de l’autocar ni reserves d’entrades 
pagades amb antel.lació. 
 
 
NORMES 
 
Seguirem treballant les normes  que ens  proposa en Pinxo : 
- Cedir el pas als adults les entrades i sortides 
- Demanar les coses bé ( sense les expressions e! Tú!...  
- Caminar però sense correr pel  passadís 
- Anar correctament a les files 
- Només jugarem al pati amb les pilotes de l’escola. 
- No malmetre el material escolar 
Creiem que per interioritzar-les el millor és, si s’ha produit una acció no gaire 
correcta, fer-la repetir. 
 
 
POLLS 
 
Cal fer una bona prevenció quan s’informi que hi ha polls i seguir les 
recomanacions que us donarem 

 
PROGRAMA DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CÀRIES DENTAL 
 
Els alumnes de 1r a 4t de primària que realitzin el Programa de glopeigs 
periòdics de solució fluorada, rebran  aquest curs, com a mesura preventiva, una 
bossa amb 20 dosis de col.lutori de fluor que realitzaran a l’escola, un raspall de 
dents i un tub de pasta de dents dentífricia fluorada. 
Per millorar l’eficàcia dels glopeigs , cal educar-los perquè realitzin una bona 
higiene dental amb raspall de dents i pasta fluorada. 
 
 
PROJECTE: “Cuida’m i passa’m”  
 
Cal tenir cura dels llibres de reutilització i vigilar de no malmetre’ls ja que han de 
ser utilitzats per altres alumnes. Si es fa malbé el folre o l’etiqueta s’haurà de 
canviar. (Es pot demanar a direcció) 
Al final de curs es farà una revisió dels llibres i en cas que estiguin en mal estat 
els haurà de pagar la família. 
 
 
NOTES:  
 
Si heu canviat els números de telèfon o bé l’adreça és important que ho 
comuniqueu a la Secretaria del Centre. 
 
Si teniu xandalls i bates que no us serveixin els podeu deixar al centre per 
aquelles famílies que en tenen necessitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


