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Benvolgudes famílies, com cada any us fem arribar la informació general del curs. 
Llegiu-la atentament i guardeu-la  ja que us pot ser d’utilitat. 

 
 
1. PERSONAL DE L’ESCOLA 
 
Ed. Infantil de 3 anys: Marta Sánchez  i Míriam Cuiné. 

Ed. Infantil de 4 anys: Mireia Jiménez i Montse Casas. 

Ed. Infantil de 5 anys: Bea  Pérez i Maite Rueda. 

Mestres de reforç: Teresa Casan i Júlia Menor/ Marisa De Dios. 

Tècnica Ed. Infantil Marta Núñez. 

  
C.I. Primària 1r: Montserrat Álvarez i Rosaura Álvarez. 

C.I. Primària 2n: Cristina Graells i Oriol Ariete. 

  
C.M. Primària 3r: Conchi  Durán i Carmen Díaz. 
C.M. Primària 4t: Luis Urrero  i Amelia Herrero. 
  
C.S. Primària 5è: Ángeles Calvo i Argimiro Tejedor. 
C.S. Primària 6è: Rafael Vilches i Gaude Domínguez. 
  
Reforç de primària: M.Rosa Buisán i Enric Pedreño. 

Mestres d’Ed. Especial:
  

Carme Amador i Anna Ortega. 

Mestres d’Anglès: Esther Egea i Dori Ortiz. 

Mestra de Música: Sandra Sabalete/ Marisa De Dios. 

Mestres d’Ed. Física: Argimiro Tejedor i Ana Maria Leibar. 

Mestra USEE: Núria Seguí. 

Auxiliar USEE: Elisabeth Amate. 

  
EAP.: Rosa Ana García. 

Vetlladora: Núria Bonamusa. 

  
Administrativa Pepi Martínez. 

Conserge: Justino Vara. 

Cap de menjador: Nina Delgado. 

  
Secretària: M.Rosa Buisán. 

Cap d’Estudis: Ana Maria Leibar 

Directora: Teresa Casan. 
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El tutor/tutora és el mestre/a responsable més directe de l’educació dels vostres fills i 
filles i del seu seguiment dins de l’escola; els orienta i atén les necessitats educatives 
que puguin presentar. És amb el tutor/a amb qui els pares i mares han de parlar 
sempre que ho necessitin. Podeu demanar una entrevista per parlar sobre 
l’escolarització dels vostres fills i filles sempre que ho cregueu necessari. 

Els mestres especialistes de les  diferents matèries treballen conjuntament amb el 
tutor/a. Hi ha d’altres professionals, psicopedagog/a, mestres d’educació especial, 
logopeda, que col·laboren amb els mestres de l’escola en l’atenció als nens i nenes. 

El director juntament amb la cap d’estudis i la secretària,  gestionen l’escola i 
informen els pares i mares. Podeu sol·licitar entrevista amb ells per temes com: 
menjador escolar, sol·licitud d’ajuts econòmics i beques, activitats complementàries i 
extraescolars, etc. 

 

2. REUNIONS DE PARES I MARES 
 
La col·laboració entre les famílies i els mestres de l’Escola és una condició 
imprescindible per aconseguir una bona formació i obtenir els millors resultats 
acadèmics. 

Per tant haureu d’assistir a les reunions de classe, on els mestres us informaran de les 
línies generals del nivell corresponent. Pel seu bon desenvolupament, us demanem 
que assistiu a aquestes reunions només els adults. Podeu fer ús del servei d’acollida 
que s’ofereix en aquest casos (de P3 a 2n). 

 
Educació Infantil: 
 

Pàrvuls de 3 anys: dijous, dia 10 de novembre a les 12:30h. 

Pàrvuls de 4 anys: divendres, dia 21 d’octubre a les 12:30h. 

Pàrvuls de 5 anys: dilluns, dia 24 d’octubre a les 12:30h. 

 
Educació Primària: 
 

Primer:   dimecres, dia 9 de novembre a les 12:30h. 

Segon:    dimecres, dia 28 de setembre a les 12:30h. 

Tercer:    dimecres, dia 28 de setembre a les 16:30h. 

Quart:     dilluns, dia 3 d’octubre a les 16:30h. 

Cinquè:   dilluns, dia 10 d‘octubre a les 16:30h. 

Sisè:   dimecres, dia 21 de setembre a les 16:30h. 
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3. ENTREVISTES I INFORMES 
 
Per tal de poder fer el seguiment individual de cada nen/a, els tutors/es tindran, 
durant el curs, com a mínim dues entrevistes amb els pares. 

Per altra banda, la família pot sol·licitar-les, sempre que ho cregui convenient, als 
mestres tutors i aquests us indicaran el dia i hora més convenient. 

També es notificarà per escrit als pares quin ha estat el procés d’aprenentatge del seu 
fill/a. Les famílies dels nens/es d’Educació Infantil rebran dos informes i les de Primària 
tres. 

A fi que l’equip de mestres pugui realitzar la seva tasca d’una forma rigorosa i 
professional, caldrà que respecteu i dugueu a terme les seves orientacions educatives. 

 
 
4. CALENDARI I HORARI ESCOLAR 
 
4.1. Horari Escolar 
 

Del 12 de setembre al 10 de juny. 
 

De 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h 
 

El  22 de desembre i de l’11 al 22 de juny. 
 

De 9:00 a 13:00 h 
 

 
4.2. Calendari Escolar 
 
 Les classes comencen el dilluns, 12 de setembre de 2011 i s’acaben el 
divendres, 22 de juny de 2012. 
 
Dies festius: 
 

Octubre 
* Dimecres, dia  12 (El Pilar).  
* Dilluns, dia 31 (Dia de lliure disposició). 

 
Novembre 

* Dimarts, dia 1 (Tots Sants). 
Desembre 

* Dimarts, dia 6 (La Constitució). 
* Dimecres, dia 7 (Dia de lliure disposició). 
* Dijous, dia 8 (La  Puríssima). 
* Divendres, dia 9 (Dia de lliure disposició). 

Febrer 
* Dilluns, dia 20 (Dia de lliure disposició). 
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Abril 
* Dilluns, 30 d’abril (Dia de lliure disposició). 

Maig 
* Dimarts, dia 1 de maig (Dia del treball). 
* Dilluns, dia 14 (La Salut). 

 
Vacances: 
 

Nadal, del  23 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012, ambdós  
inclosos. 
 

Setmana Santa, de l’1  al 9 d’abril de 2012, ambdós inclosos.  
 
Estiu, les classes acabaran el 22 de juny de 2012. 

 
4.3 Entrades i sortides 
 
Els nens i nenes no faran files a l'hora d'entrar a l'escola.  
 
La porta d'accés al recinte escolar s'obrirà a les 8:55 i a les 14:55 i els nens i nenes 
aniran directament a les aules, on trobaran els mestres. 
  
Els nens i nenes d’Educació infantil han d’entrar i sortir per la seva porta. Demanem als 
pares i mares que a l’entrar i al sortir de l’escola  ho facin pel pati d’infantil, no per la 
zona docent. 
 
És recomanable que els nens i nenes de primària (de primer a sisè) entrin sols a 
l’Escola. Si els veniu a recollir us demanem que els espereu a les escales d’entrada a 
l’escola, no a la porta de sortida de l’edifici docent, amb la finalitat de facilitar la 
sortida dels alumnes. 
 
Com cada any els nens i nenes de primer començaran a sortir sols. 
 
4.4. Puntualitat, retards i absències. 
 
 L’hora d’inici de l’activitat docent és a les 9 del matí i a les 3 de la tarda. La 
manca de puntualitat dificulta el bon funcionament  de les classes i ocasiona pèrdues 
de temps innecessàries. Els nens i nenes que no arribin a l’hora d’inici de l’activitat 
docent han de passar per la secretaria  de l’Escola. Després de 5 minuts de l’inici de 
l’activitat docent es tancarà la porta d’accés al recinte escolar. 
 

Qualsevol absència per malaltia o altre motiu, haurà de ser justificada 
mitjançant una nota escrita.  
 

Quan un nen/a hagi de sortir de l’Escola abans de l’hora prevista, cal que porti 
una nota que lliurarà al seu mestre/a, indicant el motiu i l’hora que ha de sortir. Fins a 
5è cal que els vinguin a buscar els pares. 
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5. SORTIDES PEDAGÒGIQUES I COLÒNIES ESCOLARS 
 
Cada nivell realitzarà les sortides i colònies escolars programades per l’equip de 
mestres i aprovades pel Consell Escolar. És convenient l’assistència  a les excursions i 
colònies escolars que s’organitzen a l’Escola perquè van lligades amb el treball de 
classe i faciliten la relació amb els companys. 
 
Les colònies escolars es faran l’últim curs de cada cicle: P5, 2n, 4t i 6è. 
 
A principis d'octubre us farem arribar  un imprès, amb la relació de sortides, per tal 
que el pare, mare o tutor autoritzeu l’assistència del vostre fill/a a totes les sortides. 
Un cop omplert i signat caldrà retornar-lo al mestre/a. 
 
 
6. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 
 
Abans  que s’acabi el mes de setembre us farem arribar una relació de les activitats 
extraescolars i complementàries organitzades per l’Associació de Pares i Mares de 
l’escola i pels mestres. 
 
 
7. MENJADOR ESCOLAR 
 

 A l’Escola hi ha servei de menjador escolar tots el dies de 12:30 a 15h. Els nens en 
aquest període seran atesos per  monitors que alternaran la vigilància del menjador, 
els jocs del pati i altres activitats.  

 
El tiquets (en talonaris de 10) es poden comprar a qualsevol oficina de la Caixa de 
Sabadell o omplir la domiciliació bancària pel menjador. El preu és de 6,35 € els 
domiciliats i de 6,95 € els tiquets. Si algun dia no disposeu de tiquet el podreu comprar 
a la secretaria del centre de 9 a 9,10 h. 

  

8. EQUIPACIÓ 
 
Educació Física 

Cal que tots els nens/es tinguin l’equip de gimnàstica i psicomotricitat  que els 
mestres us aconsellin. Per als alumnes de 1r a 6è de primària l’equip de gimnàstica és 
el següent: 

 Pantalons curts o de xandall. 

 Samarreta de màniga curta o xandall. 

 Sabatilles de sola blanca pel gimnàs dins d’una bossa (les sabatilles han 
d’anar marcades amb el nom i fins a 4t es queden a la classe). És important 
que portin un calçat fàcil de posar i treure. 

 Sabatilles de sola gruixuda per a les pistes. 
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Els dies de gimnàstica els alumnes han de venir amb la roba adient per fer activitat 
física. 

Per raons d’higiene els alumnes de Cicle Mitjà i Superior cal que portin una bossa o 
motxilla  amb roba per canviar-se i una tovallola petita. 

És molt important que notifiqueu al mestre/a tutor/a si hi ha algun problema mèdic 
que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar activitats físiques. 

 
Bates 
És obligatori que els nens/es d'Educació Infantil i Cicle Inicial portin bata cada dia, amb 
veta per a penjar i el nom al davant. La resta de cicles només els dies de plàstica.  
 
9. PAGAMENT DOMICILIAT DE SORTIDES  
 
Aquest curs continuarem amb el pagament domiciliat de les sortides pedagògiques. 
Les sortides es cobraran en dos terminis, un al novembre i l’altre al febrer, que se us 
comunicaran amb antelació.  
 
Si heu fet un canvi de compte o no havíeu domiciliat el pagament i ho voleu fer ara 
heu de passar per secretaria. 
 
11. QÜESTIONS GENERALS 
 
Cal que cada nen/a quan vingui a l’Escola, porti tot el material necessari per la sessió 
escolar. 

 
Qualsevol aspecte relacionat amb el funcionament de la classe, s’ha de parlar amb el 
mestre/s del alumne/a a les hores de visita. 

 
És necessari que els nens i nenes vinguin a l’escola ben esmorzats de casa i a l’escola 
portin només un petit esmorzar. 

 
Per treballar els hàbits de sostenibilitat recomanem no embolicar els entrepans amb 
paper d’alumini. 

 
Us recordem que en relació al treball del bons hàbits alimentaris, el dimecres és el dia 
de la fruita i cal que aquest dia portin fruita per esmorzar. 

 
Els alumnes no han de portar llaminadures a l’escola (caramels, xiclets, pipes, etc.). 

 
Està prohibit que els nens/es portin telèfon mòbil a l’escola. 

 
Administració de medicaments als alumnes. En cas de malaltia , caldrà que el vostre 
fill/a es quedi a casa fins que es recuperi totalment. Si a l’escola se l’ha de medicar, cal 
que el pare, mare o tutor legal aporti una  recepta o informe del metge o metgessa on 
consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així 
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mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit (annex 1) on es demani i 
s’autoritzi al personal del centre que administri al fill o filla la medicació prescrita 
sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.. Si no és així, a 
l’escola no s’administrarà cap tipus de medicació.  

 
Els objectes perduts es recolliran a la secretaria, on esguardaran uns dies. És important 
que tota la roba (jaquetes, abrics, bosses esmorzar, sabatilles gimnàstica,...) porti el 
nom, així com veta per penjar-la correctament . 

 
Recordeu que està totalment prohibit fumar en tot el recinte escolar, inclosos els 
patis de l’escola.  

 
Pares/mares, sentiu-vos convocats a totes les activitats que organitza l’Escola, com a 
signe de participació i corresponsabilitat en la tasca educativa. 
 
 
 

ESPEREM EL VOSTRE AJUT I COL·LABORACIÓ  
El CLAUSTRE 
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               C/ Rialb, 1 
 
 
Per què és important ser soci de l’AMPA? 
 

Perquè els nostres fills tinguin una oferta d’activitats extraescolars i de serveis 
extensa i variada. 

Perquè col·laborem en les activitats col·lectives de l’escola. 

Perquè canalitzem les vostres propostes, opinions i inquietuds sobre l’escola i us 
representem davant l’equip docent. 

En definitiva, per continuar sent una escola de qualitat i un referent en el nostre 
entorn. 

 
Que suposa ser soci de l’AMPA? 
 

Abonar la quota anual de 18 euros per família (amb domiciliació bancària). 

Amb aquesta quota, l’AMPA ofereix una sèrie de serveis que ens beneficien a tots, i 
en especials als nostres fills: 

- L’ajut a l’escola en les diverses festes tradicionals que celebra,  

- (castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi, etc.) 

- La festa de fi de curs a l’escola. 

- Aportacions econòmiques a l’escola per a la compra de material 
pedagògic divers i equipament informàtic. 

 
Gestionem: 
  

Serveis d’acollida  diàriament.  

Casal d’estiu. 

Juntament amb el MEV, les activitats extraescolars. 

Roba i altres equipacions esportives del centre. 

Subvencions. 

 

Us demanen col·laboració en allò que us sigui possible, des de formar part de la 
Junta i gestionar l’activitat quotidiana de l’AMPA fins l’ajut puntual en alguna 
activitat. El temps que hi pugueu dedicar ens beneficia a tots. 

 

Entre tots podem aconseguir una escola encara millor! 
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ESCOLA  ROUREDA 
C/ Rialp,1 

telf. 937160089 
Sabadell 

 ANNEX 1 

 
Benvolguts Pares i Mares: 
 
 
 Us recordem que és convenient, sempre que sigui possible, que els vostres fills i 
filles prenguin el medicament prescrit per els metges en horari no escolar. Si això no 
es possible, us adjuntem la sol·licitud que heu d’omplir. Cal que la fotocopieu, l’ompliu 
i la feu arribar al mestre/a tutor/a del vostre fill/a juntament amb la recepta o informe 
mèdic.   
 
 
 
 
En/Na……………………………………………………………............……......………pare, mare o tutor de 

l’alumne/a…………………………………………………..…………......…………….del curs……………………. 

 

Sol·licita: 

Que li sigui administrat el medicament………………………………..................…………………..…… 

  

Amb les dosis següents …………………………………………………………....……….........................…. 

……………………………………………………………………………….................................……………………. 

que ha estat prescrit del metge/essa: Dr/Dra………………………………..............………………. 

 

                                          Sabadell, a ………..de………………………………..de ….................... 

                                                                                   Signatura 

 

 

 

 

 
 


