NORMATIVA DEL CURS
Escola Cavall Bernat

escavallbernat@xtec.cat

CURS ESCOLAR 2022 - 2023
HORARI ESCOLAR:
✔ Matí: l’horari de matí de primària serà de 9.00h a 12.30h. Infantil farà de 9.05h a 12.35h.
✔ Tarda: l’horari de tarda de primària serà de 14.30h a 16.00h. Infantil farà de 14:35h a 16:05h
✔ Servei de menjador: l’horari de menjador serà de 12.30h. a 14.30h. a primària i de 12:35 a 14.35 a infantil.

CALENDARI DEL CURS
Les classes comencen el dia 5 de setembre i acabaran el 22 de juny. Podeu veure el calendari detallat als annexes.
Els dies de lliure disposició per aquest curs són els següents:
Dilluns 31 d’octubre de 2022
PRIMER TRIMESTRE
Divendres 9 de desembre de 2022
Dilluns 20 de febrer de 2023
SEGON TRIMESTRE
Divendres 17 de març de 2023
TERCER TRIMESTRE

Divendres 2 de juny de 2023

Els dies festius oficials: 26 setembre, 12 octubre, 1 novembre, 6 i 8 desembre, 1 maig, 5 juny.
Períodes de vacances: 22 desembre al 8 gener vacances de Nadal
3 al 10 d’abril vacances de Setmana Santa
23 juny inici vacances d’estiu

JORNADA CONTINUADA
L'escola farà del 5 al 30 de setembre de 9h. a 13h. i de 15 a 16h. I de 9 a 13h: el 22 de desembre (darrer dia del 1r
trimestre) i del 5 al 22 de juny de 2022.

ENTRADES I SORTIDES
Pel bon funcionament del centre us preguem MÀXIMA PUNTUALITAT tant a l’arribada com a la recollida de
l’alumnat. Podeu consultar les portes d’entrada i de sortida a la graella de sota.
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HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA
MIGDIA

HORARI ENTRADA
MIGDIA

HORARI SORTIDA

Porta grisa (olivera)

9.05h

12.35h

14.35h

16.05h

MORERA

Porta verda

9.05h

12.35h

14.35h

16.05h

PALMERA

Porta vermella gran

9.05h

12.35h

14.35h

16.05h

1r

Porta verda

9h

12.30h

14.30h

16h

2n

Porta verda

9h

12.30h

14.30h

16h

3r

Porta verda

9h

12.30h

14.30h

4t

Porta verda

9h

12.30h

14.30h

5è

Porta vermella
petita

9h

12.30h

14.30h

16h

6è

Porta vermella
petita

9h

12.30h

14.30h

16h

GRUP

ACCÉS

LLIMONER

16h
Porta pati palmera

16h
Porta pati palmera
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NORMATIVA GENERAL D’ENTRADA I SORTIDA
INFANTIL
A l’entrada, les famílies acompanyaran al seu fill/a fins a la porta corresponent on les tutores rebran als infants. A
l’hora de sortir l’alumnat serà lliurat directament a les famílies a les portes especificades a la graella.
PRIMÀRIA
L’alumnat de primària entrarà al centre per la porta corresponent. A l’hora de sortida l’alumnat serà lliurat directament
a les famílies a les portes especificades a la graella. Per autoritzar a adults diferents a pares/mares/tutors legals, cal
omplir el document (veure annex) i lliurar-lo al tutor/a. L’alumnat de 3r a 6è podrà marxar sol si disposa del document
pertinent signat per la família (veure annex).
Les portes de l’escola es tancaran a les 16.15h.
L’ALUMNAT QUE ARRIBA TARD:
La família acompanyarà l’infant fins a la porta vermella petita, trucarà al timbre i la conserge recollirà l’alumnat.
Si la família ARRIBA TARD A LA RECOLLIDA es portarà a l’alumne al servei d’acollida i la FAMÍLIA HO HAURÀ DE
PAGAR.

QUOTA ESCOLAR:
La quota escolar inclou el material fungible, els llibres i quaderns a partir de 3r de primària, les agendes i totes les
sortides del curs (a excepció de les colònies)
CURS 22/23
Ed. Infantil (P3/P4/P5)

140€

Cicle Inicial (1r i 2n)

170 € (inclou l’activitat de piscina)

Cicle Mitjà (3r i 4t)

175€

Cicle Superior (5è i 6è)

180€

Cal fer el pagament al mes de SETEMBRE
-

El pagament es pot fer mitjançant una transferència bancària o amb la targeta amb codi de barres als caixers
automàtics de CAIXABANK. (trobareu els document als annexos). Cal fer l’ingrés indicant nom de l’infant i el
curs. Les famílies no tindreu cap comissió de pagament. S’ha d’entregar el rebut amb el nom de l’alumne/a a la
tutora.

-

Podeu fer també el pagament en metàl·lic a la secretaria de l’escola. L’horari d’atenció de pagaments serà
dilluns, dimecres o divendres de 9.30 a 10.30h.

-

També es pot pagar la quota escolar amb la Targeta Solidària a secretaria.
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EQUIP DOCENT / PERSONAL DEL CENTRE
EQUIP DE MESTRES
Aula de la Morera

Marie Santos

Aula del Llimoner

Miriam Campos

Aula de la Palmera

Marina Maestre

Mestres de reforç

Txell Nicolás i Núria Piñol

TEI

Carlota Saura

Educació Especial

Mireia Larriba

Vetlladores

Laura Viciano, Tere Ponce

1r

Esther Soliva

2n

Sara Cervera

3r

Teo Valentín

4t

Eva López

5è

Albert Ibáñez

6è

Marta Acosta

Educació especial i reforç

Mireia Larriba, Marina Fuster

Aula d’acollida

Anna Argelaguer

Anglès

Maite Colás, Eva López, Anna Argelaguer

Música

Félix Salazar i Sara Cervera

Religió

Jordi Rubies

Psicomotricitat i Ed. Física

Josep R Aymerich ,Teo Valentín, Marta Acosta i Albert
Ibáñez

Vetlladores

Tere Ponce, Laura Martínez, Lauria Viciano, Ana Saltini

Integradora social

Gemma Sàlvia
EQUIP DIRECTIU

Direcció

Josep Ramon Aymerich

Cap d’estudis

Núria Piñol

Secretària

Txell Nicolàs
SERVEIS EXTERNS

EAP

Marta Sempere

CREDAC

Glòria Sellas
PERSONAL NO DOCENT

Administrativa

Maria Jesús Posilio

Conserge

Rosa Masana

Coordinadora de menjador i servei d’acollida

Laura Martínez
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REUNIONS D’INICI DE CURS:
Dimarts 6 de setembre a les 15:00h. es farà la reunió general d’inici de curs al teatre de l’escola.
Les reunions pedagògiques d’inici de curs amb els tutors/es seran presencials. Aquestes són les dates previstes:
★

Llimoner: dimecres 5 d’octubre

★

Morera: dimarts 4 d’octubre

★

Palmera: dilluns 3 d’octubre

★

Primer: dilluns 12 de setembre

★

Segon: dijous 15 de setembre

★

Tercer: dimecres 21 de setembre

★

Quart: dimecres 14 de setembre

★

Cinquè: dimarts 13 de setembre

★

Sisè: dijous 22 de setembre

L’horari de les reunions serà a les 16.15 a les aules, recordeu que hi haurà servei d’acollida.

SORTIDES I EXCURSIONS
A les reunions d’inici de curs s’informarà de les sortides i colònies.
Cal retornar als tutors el full d’autorització de sortides que trobareu als annexos per poder participar en totes les
activitats que es programaran.

INFORMES I NOTES:
L’alumnat d’Infantil tindrà dos informes durant el curs escolar: Febrer i Juny.
L’alumnat de Primària tindrà tres informes: Desembre, Març i Juny.

FÀRMACS:
Per tal de poder subministrar fàrmacs en horari lectiu, cal portar el justificant mèdic del fàrmac, dosis, durada, horari,
juntament amb l’autorització familiar (veure annexos).

CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS:
Els alumnes que vulguin celebrar l’aniversari a l’escola podran portar galetes. No s’accepten pastissos, ni sucs, ni
llaminadures (“xuxes”).

ESMORZARS:
Recomanem que l’alumnat faci un bon esmorzar a casa. A l’hora de l’esbarjo poden portar un entrepà o fruita. Els
dimecres és el dia de la fruita per això cal portar una peça de fruita per a esmorzar.
Recordeu no portar sucs, iogurts, batuts, flams o similars.
Pel que fa als embolcalls dels aliments us demanem que eviteu el paper d’alumini o plàstic i que en el seu lloc feu
servir una carmanyola o bossa de roba
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DRETS D’IMATGE:
A l’escola tenim molta cura de respectar el dret d’imatge dels nostres infants. És per això que a l’inici de
l’escolarització de l’alumnat al centre totes les famílies signeu un document d’autorització d’imatge dels vostres
fills/es. Això ens permet seleccionar què podem publicar a la pàgina web, al bloc i a la revista de l’escola. Recordeu
que tal i com estableix la normativa vigent del Departament d’ensenyament les famílies que feu fotos o
enregistraments de les festes o actes oberts al centres seran d’ús només particular, no es podran fer públiques a
través de les xarxes o a internet.

ALTRES ASPECTES:
ÚS DE DISPOSITIUS A L’ESCOLA: l’alumnat té prohibit portar telèfon mòbil, tauletes i/o altres dispositius a
l’escola. ANIMALS: no es poden entrar animals dins el recinte escolar.

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES:
Cal demanar cita prèvia per telèfon 93 332 29 30 o bé mitjançant el correu electrònic:
Direcció i Cap d’Estudis: escavallbernat@xtec.cat
Secretaria: secretaria@cbernat.cat
Servei de menjador i servei d’acollida: menjador@cbernat.cat

Per motius de seguretat i organització, no s’atendrà a les famílies abans de les 9.30h.
HORARI
D’ATENCIÓ
Direcció - Josep Ramon
Secretària - Txell
Administrativa - Maria

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

X

De 14.30h-16.00h

X
X

DIVENDRES

X

De 9:30 -10:30h
De 9:30 -13h i 14.45h
a 15.45h

DIJOUS

X

X
X

Pel que fa a l’atenció de famílies per part dels tutors i mestres, aquest curs podran ser tant presencials com
telemàtiques. A les reunions presencials hi poden assistir fins a dues persones de la unitat familiar. Per a les
reunions amb els tutors/es caldrà concertar sempre cita prèvia.
En el cas de primària recordeu que com a escola prioritzem l’agenda per a la comunicació amb els mestres.
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SERVEI D’ACOLLIDA
Hi ha servei d’acollida matinal de 8h a 9.05h i de tarda de 16.00h. a 17.00h.
L’alumnat que faci ús del servei al matí, entrarà per la porta vermella petita. La recollida de l’alumnat a la tarda serà
per aquesta mateixa porta (vermella petita).
L’horari d’atenció a les famílies serà als matins de 9:30h a 10:30h. La coordinadora del servei és la Laura Martínez.
Podeu contactar amb ella al correu: menjador@cbernat.cat.

Modalitat d’acollida FIXE

Modalitat d’acollida ESPORÀDICS

ACOLLIDA

HORARI

PREU

Matí

8h a 9h

45 € / mes

Matí

8.30h a 9h

30 € / mes

Tarda

16h a 16’30h

30 € / mes

Tarda

16h a 17h

45 €/mes

Matí i tarda

8h a 9h
16h a 16.30h

60 € / mes

Matí i tarda

8h a 9h
16h a 17h

75€/mes

ABONAMENT de 10 TIQUETS de
½ hora.
3 € cada tiquet

* L’alumnat del servei d’acollida de matí podrà portar l’esmorzar de casa.

NORMATIVA DEL CURS
Escola Cavall Bernat

escavallbernat@xtec.cat

SERVEI DE MENJADOR
● MENJADOR:

Aquest curs s’estableixen dos torns de menjador: L’horari serà de 12.25 fins a 14.35 depenent del grup.
-

1r torn: de 12.25 a 13.25h: Educació infantil (a les seves aules) i Cicle Mitjà

-

2n torn: de 13.25h a 14.25h: Cicle inicial i superior

L’alumnat d’infantil (P3 a P5) haurà de dur una bata.
En els documents annexos trobareu la fitxa d’inscripció al menjador que haureu d’omplir per fer ús del servei. Us
informem que el preu d’ús del servei habitual és de 6.20€. El preu d’ús esporàdic és de 6.70€.
Per qüestions relacionades amb el servei de menjador, la persona de referència és la Laura Martínez
(coordinadora de menjador). Recordeu evitar al màxim les consultes presencials. Podeu contactar amb la Laura
mitjançant el correu: menjador@cbernat.cat.
En cas que un infant no pugui assistir al menjador ho ha de comunicar al correu de la coordinadora abans
de les 10.30h. Si l’alumnat necessita dieta puntualment també s’haurà de comunicar al mateix correu abans
de les 10:30h.
L’escola informarà sobre els procediments de sol·licitud i assignacions de beques de menjador al tauler d’anuncis.
Per qüestions sobre beques, caldrà contactar amb la secretaria del centre.
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ANNEXOS: CURS ESCOLAR 2022 – 2023
A continuació trobareu els següents documents annexos:
✔ Calendari escolar 2022-2023
✔ Material necessari per a infantil.
✔ Material necessari per a primària.
✔ Quota escolar del curs.
✔ Actualització de dades de la família (cal omplir i retornar al tutor/a). P3 ja ho té entregat.
✔ Autorització de sortides del curs 2022-2023 (cal omplir i retornar signat al tutor/a). P3 ja ho té entregat.
✔ Autorització d’administració de medicaments (només omplir quan faci falta).
✔ Autorització recollida alumnat (cal omplir i retornar al tutor/a). P3 ja ho té entregat.
✔ Autorització de sortida sense acompanyant de 3r a 6è primària (només si és necessari cal omplir, signar i
tornar al tutor/a). / Autorització sortida germà/ana gran.
✔ Full d’inscripció al servei d’acollida.
✔ Full d’inscripció al servei de menjador.
✔ AFA escola Cavall Bernat

ESCOLA
CAVALL
BERNAT

CALENDARI DEL CURS 2022-2023

escavallbernat@xtec.cat

Rambla Badal 113, Barcelona 08014 - Tfn: 93-3322930
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5 deSatsetembre

Sun

Fi de les classes: 22 de juny
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EDUCACIÓ INFANTIL: EQUIP NECESSARI P3
Una bossa de roba (una mica gran). Servirà per a portar cada dia a l’escola el
material necessari (bates, bossa amb esmorzar, ampolla d’aigua, una
mascareta....). S’ha de poder penjar a l’esquena.
No motxilla.
Una bata per a la classe:
- Amb el nom al davant.i que tingui veta llarga per a penjar-la.
Sabates gimnàstica o mitjons antilliscants:
- Les utilitzaran per estar a l’aula cada dia (divendres se les emportaran a
casa per a rentar)
- Cal portar les sabatilles o mitjons dins d’una bosseta petita de roba, marcat
tot amb el nom.

Roba de recanvi (per deixar a l’escola)
- Una bossa gran de roba amb la muda de recanvi: calces o calçotets,
pantalons, amb gomes, samarreta, mitjons, sabates…. (tota la roba
marcada amb el nom)
- Un paquet gran de tovalloletes humides.
- Una caixa gran de mocadors de paper.
Per esmorzar necessita:
- Un tovalló de roba.i un esmorzar (tot dins una bossa de roba petita).
- Una cantimplora amb aigua..
El dia de psicomotricitat cal portar:
- Roba còmode que faciliti el joc i moviment.
Menjador
- Un llençol de sota amb gomes mida bressol.
- Una bata amb el nom al davant.i que tingui veta llarga per a penjar-la.
Per a fomentar l'autonomia personal:
- L'alumnat ha de venir vestit amb roba còmode (no cinturons, no tirants i si
pot ser pantalons amb goma) i sabates amb “velcro”.
- Cal que les jaquetes i abrics portin veta llarga per penjar-la.
- TOT HA D'ANAR MARCAT AMB EL NOM DEL VOSTRE FILL/A.

Aquest equip l’han de portar el dia de l’entrevista individual amb la tutora o el
primer dia de curs.

EDUCACIÓ INFANTIL: EQUIP NECESSARI P4-P5
Una bossa de roba (una mica gran). Servirà per a portar cada dia a l’escola el
material necessari (bates, bossa amb esmorzar, ampolla d’aigua, una
mascareta....). S’ha de poder penjar a l’esquena.
No motxilla.
Una bata per a la classe:
- Amb el nom al davant.i que tingui veta llarga per a penjar-la.
Sabates gimnàstica o mitjons antilliscants:
- Les utilitzaran per estar a l’aula cada dia (divendres se les emportaran a
casa per a rentar)
- Cal portar les sabatilles o mitjons dins d’una bosseta petita de roba, marcat
tot amb el nom.

Tovalloletes: un paquet gran de tovalloletes humides.
Mocadors: una caixa gran de mocadors de paper.
Per esmorzar necessita:
- Un tovalló de roba.i un esmorzar (tot dins una bossa de roba petita).
- Una cantimplora amb aigua..
El dia de psicomotricitat cal portar:
- Roba còmode que faciliti el joc i moviment.
Menjador
- Una bata amb el nom al davant.i que tingui veta llarga per a penjar-la.
Per a fomentar l'autonomia personal:
- L'alumnat ha de venir vestit amb roba còmode (no cinturons, no tirants i si
pot ser pantalons amb goma) i sabates amb “velcro”.
- Cal que les jaquetes i abrics portin veta llarga per penjar-la.
- TOT HA D'ANAR MARCAT AMB EL NOM DEL VOSTRE FILL/A.

Aquest equip l’han de portar el dia de l’entrevista individual amb la tutora o el
primer dia de curs.
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MATERIAL NECESSARI – PRIMÀRIA

CICLE INICIAL - 1r i 2n
1 bata o samarreta vella
1 bossa de roba grandeta que es pugui penjar a l’esquena (NO MOTXILLA). Només motxilla el
dia d’excursions.
1 ampolla d’aigua
MATERIAL PER A PSICOMOTRICITAT:
-

Xandall o roba còmoda

-

Mitjons antilliscants (marcats amb el nom de l’infant)

Si es queden a dinar: raspall i pasta de dents (la capseta per guardar-ho la donarem a l’escola)
MATERIAL PER A PISCINA (divendres)
- 1 banyador.
- 1 casquet de bany (gorro)
- Xancletes.
- 1 tovallola.
- Roba interior de recanvi.

* IMPORTANT: CAL QUE TOT EL MATERIAL ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT

CICLE MITJÀ – 3r i 4t
1 bata o samarreta vella
1 motxilla (NO de rodes).
1 ampolla d’aigua
MATERIAL PER A EDUCACIÓ FÍSICA:
-

Xandall o roba còmoda

-

Vambes

-

Una tovallola petita.

Si es queden a dinar: raspall i pasta de dents (la capseta per guardar-ho la donarem a l’escola)
* IMPORTANT: CAL QUE TOT EL MATERIAL ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT

CICLE SUPERIOR – 5è i 6è
1 bata o samarreta vella
1 motxilla (NO de rodes).
1 ampolla d’aigua
MATERIAL PER A EDUCACIÓ FÍSICA:
-

Xandall o roba còmoda

-

Vambes

-

Una tovallola petita.

Si es queden a dinar: raspall i pasta de dents (la capseta per guardar-ho la donarem a l’escola)
* IMPORTANT: CAL QUE TOT EL MATERIAL ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT

ALTRES MATERIALS – PRIMÀRIA

L’agenda, el material fungible (colors, llapis, fulls,…), la flauta de cinquè i els quaderns de treball
del curs es compraran des de l’escola i estaran inclosos dins la quota de material.
Els llibres de cada curs són socialitzats i també es facilitaran des de l’escola.

QUOTA ESCOLAR
EDUCACIÓ INFANTIL
El període de pagament de la quota escolar és de l’1 al 30 de setembre de 2022.

La quota de l’alumne/a és de 140 € per a tot el curs.
IMPORTANT: Cal donar el rebut del pagament a la tutora indicant el nom del nen/a o
enviar el justificant de pagament a la secretaria del centre: secretaria@cbernat.cat.

Podeu fer el pagament de les següents maneres:
-

Per transferència bancària:
Cal ingressar els diners al número de compte de Caixabank:
ES85 2100-3121-4822-0032-2505 (Número de l’entitat: 0519827)
És molt important indicar al concepte QUOTA ESCOLAR i NOM i CURS de l'infant.

-

Pagament en metàl·lic:
Podeu venir a pagar a la secretaria de l’escola els dilluns i dimecres al matí. Horari:
dilluns i dimecres de 9:00 a 13:30 i de 14:30 a 16:30

-

Pagament amb la targeta de codi de barres:
Cal anar a l’entitat bancària CAIXABANK amb la targeta que adjuntem i fer el
pagament per caixer automàtic.

És molt important indicar al concepte QUOTA

ESCOLAR i NOM i CURS de l'infant.
Important: vosaltres no tindreu cap comissió, però l’escola sí; és per això que s’hauria
de pagar tota la quota en un o màxim dos pagaments.

L’Equip Directiu

QUOTA ESCOLAR
CICLE INICIAL (1r i 2n)
El període de pagament de la quota escolar és de l’1 al 30 de setembre de 2022.

La quota de l’alumne/a és de 170 € per a tot el curs.
IMPORTANT: Cal donar el rebut del pagament a la tutora indicant el nom del nen/a o
enviar el justificant de pagament a la secretaria del centre: secretaria@cbernat.cat.

Podeu fer el pagament de les següents maneres:
-

Per transferència bancària:
Cal ingressar els diners al número de compte de Caixabank:
ES85 2100-3121-4822-0032-2505 (Número de l’entitat: 0519827)
És molt important indicar al concepte QUOTA ESCOLAR i NOM i CURS de l'infant.

-

Pagament en metàl·lic:
Podeu venir a pagar a la secretaria de l’escola els dilluns i dimecres al matí. Horari:
dilluns i dimecres de 9:00 a 13:30 i de 14:30 a 16:30

-

Pagament amb la targeta de codi de barres:
Cal anar a l’entitat bancària CAIXABANK amb la targeta que adjuntem i fer el
pagament per caixer automàtic. És molt important indicar al concepte QUOTA
ESCOLAR i NOM i CURS de l'infant.
Important: vosaltres no tindreu cap comissió, però l’escola sí; és per això que s’hauria
de pagar tota la quota en un o màxim dos pagaments.

L’Equip Directiu

QUOTA ESCOLAR
CICLE MITJÀ (3r i 4t)
El període de pagament de la quota escolar és de l’1 al 30 de setembre de 2022.

La quota de l’alumne/a és de 175 € per a tot el curs.
IMPORTANT: Cal donar el rebut del pagament a la tutora indicant el nom del nen/a o
enviar el justificant de pagament a la secretaria del centre: secretaria@cbernat.cat.

Podeu fer el pagament de les següents maneres:
-

Per transferència bancària:
Cal ingressar els diners al número de compte de Caixabank:
ES85 2100-3121-4822-0032-2505 (Número de l’entitat: 0519827)
És molt important indicar al concepte QUOTA ESCOLAR i NOM i CURS de l'infant.

-

Pagament en metàl·lic:
Podeu venir a pagar a la secretaria de l’escola els dilluns i dimecres al matí. Horari:
dilluns i dimecres de 9:00 a 13:30 i de 14:30 a 16:30

-

Pagament amb la targeta de codi de barres:
Cal anar a l’entitat bancària CAIXABANK amb la targeta que adjuntem i fer el
pagament per caixer automàtic. És molt important indicar al concepte QUOTA
ESCOLAR i NOM i CURS de l'infant.
Important: vosaltres no tindreu cap comissió, però l’escola sí; és per això que s’hauria
de pagar tota la quota en un o màxim dos pagaments.

L’Equip Directiu

QUOTA ESCOLAR
CICLE SUPERIOR (5è i 6è)
El període de pagament de la quota escolar és de l’1 al 30 de setembre de 2022.

La quota de l’alumne/a és de 180 € per a tot el curs.
IMPORTANT: Cal donar el rebut del pagament a la tutora indicant el nom del nen/a o
enviar el justificant de pagament a la secretaria del centre: secretaria@cbernat.cat.

Podeu fer el pagament de les següents maneres:
-

Per transferència bancària:
Cal ingressar els diners al número de compte de Caixabank:
ES85 2100-3121-4822-0032-2505 (Número de l’entitat: 0519827)
És molt important indicar al concepte QUOTA ESCOLAR i NOM i CURS de l'infant.

-

Pagament en metàl·lic:
Podeu venir a pagar a la secretaria de l’escola els dilluns i dimecres al matí. Horari:
dilluns i dimecres de 9:00 a 13:30 i de 14:30 a 16:30

-

Pagament amb la targeta de codi de barres:
Cal anar a l’entitat bancària CAIXABANK amb la targeta que adjuntem i fer el
pagament per caixer automàtic. És molt important indicar al concepte QUOTA
ESCOLAR i NOM i CURS de l'infant.
Important: vosaltres no tindreu cap comissió, però l’escola sí; és per això que s’hauria
de pagar tota la quota en un o màxim dos pagaments.

L’Equip Directiu

ACTUALITZACIÓ DE DADES DE L’ALUMNE/A
En cas que s’hagi produït alguna modificació en les següents dades cal que ompliu i retorneu el full.
IMPORTANT: No cal omplir totes les dades, només especificar el nom i cognoms de l’alumne, el curs
que fa i aquelles dades que hagin canviat

NOM i COGNOMS

CURS

ADREÇA
POBLACIÓ
TELÈFON PREFERENT a trucar en
cas d’urgència
CORREU ELECTRÒNIC (email)

(indiqueu el número d’ordre
en què cal trucar)

PARE
MARE
AVIS (indicar el nom)
.................................................
ALTRES (indicar el nom i
relació)
.................................................

HORARI FEINA MARE
HORARI FEINA PARE

TELÈFON DOMICILI
FAMILIAR

MÒBIL

TELÈFON
FEINA

AUTORITZACIÓ SORTIDES

En ............................................................................. amb DNI ...........................
Na ............................................................................. amb DNI ...........................
AUTORITZEM AL NOSTRE FILL/A: ......................................................................
A anar a totes les sortides lúdiques, de treball o esportives que l’equip
pedagògic consideri necessari realitzar durant el curs 20…../ 20….. i que han
estat aprovades en el Consell Escolar.
Signatura

Barcelona, ......... de ......................... de .............

ALUMNE/A:
Adreça: ...................................................................... Telèfon: ............................
Data de naixement: ...............................................
Última data de vacunació antitetànica: .................................................................
Té al·lèrgia a algun medicament ? .......... Quin ? .................................................
Té al·lèrgia a algun menjar ? .......... Quin ? .........................................................
Altres al·lèrgies: ....................................................................................................
Observacions:

AUTORITZACIÓ ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
(imprescindible portar la recepta mèdica)

El pare / mare / tutor/a ............................................................................. amb
DNI ........................................ autoritza a:
Mestre/a
Servei de menjador
del seu fill/a ........................................................... del curs ............ a administrar
el següent medicament: .......................................................................................
amb les següents dosis: ......................................................................................
del dia .............................. fins el dia ................................

Signatura

Barcelona, ......... de ......................... de ...........

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA DE L’ALUMNAT
El pare / mare / tutor/a .....................................................................................
amb NIF/NIE ........................................

AUTORITZA:
A que el seu/seva fill/a ................................................................ del curs ............,
sigui recollit/da de l’escola per les següents persones:
Nom i cognoms de la persona autoritzada

Signatura,

Barcelona, ......... de ......................... de 20......

NIF/NIE

AUTORITZACIÓ SORTIDA SENSE ACOMPANYANT
El pare / mare / tutor/a .....................................................................................
amb NIF/NIE ........................................

AUTORITZA:
Que el seu/seva fill/a ................................................................... del curs ............,
marxi sol/a de l’escola a les 12:30 h. i a les 16:00 h. al llarg del curs 20..... /20 .....
Signatura,

Barcelona, ......... de ......................... de 20......

AUTORITZACIÓ SORTIDA SENSE ACOMPANYANT
El pare / mare / tutor/a ..................................................................................... amb
NIF/NIE ........................................

AUTORITZA:
A que el seu/seva fill/a ........................................................................... del curs ............,
pugui sortir de l’escola amb el seu/seva germà/ana ………………...……………………..
…………………………………….. del curs ………., en finalitzar la jornada escolar durant
tot el curs 20..... /20 ..... Sota la responsabilitat dels pares, i sense acompanyament de
cap adult o persona major d’edat.
Signatura,

Barcelona, ......... de ......................... de 20 ......



FITXA D’INSCRIPCIÓ
Servei d’Acollida

Tel.- 93 332 29 30 i Fax.-93 332 29 30
Correu: a8046293@ xtec. cat
www.xtec.cat /a8046293

Curs 2022-2023

El servei comença el dilluns 5 de setembre. Les famílies interessades en la
modalitat de “fixe”, cal que es donin d’alta omplint aquest full i entregant-lo a la
coordinadora del menjador, la Laura.
El servei d’acollida coincideix amb el calendari escolar. Els dies de jornada
continuada el servei d’acollida de tarda serà de 15h a 16h.
AUTORITZACIÓ:
Jo,……………………………………………………amb DNI/NIE……………………
com a pare,mare o tutor/a legal, autoritzo el/la meu fill/a:
(FILL/A 1) NOM I CURS:___________________________________________
(FILL/A 2) NOM I CURS:___________________________________________
(FILL/A 3) NOM I CURS: ___________________________________________
A fer ús del Servei d’Acollida de l’escola Cavall Bernat en els dies acordats.

Signatura del pare/mare/tutor legal
………………………………..

Barcelona,

______________________________________________________________
Modalitat d’acollida FIXE i preus:
ACOLLIDA

HORARI

PREU

Matí
Matí
Tarda
Tarda
Matí i tarda

8h a 9h
8’30h a 9h
16h a 16’30h
16h a 17h
8h a 9h
16h a 16’30h
8h a 9h
16h a 17h

45 € / mes
30 € / mes
30 € / mes
45 € / mes
60 € / mes

Matí i tarda

Marca amb una
X la teva opció

75 € / mes

Modalitat d’acollida ESPORÀDICS:
ABONAMENT 10€ (5 TIQUETS de ½ hora.).
El pagament de les dues modalitats es farà en metàl.lic directament a la coordinara del
servei, la Laura, abans de començar el mes. El no pagament significarà la baixa del
servei. Els esporàdics pagaran el mateix dia.

Horari de la coordinadora matí de 9’30h a 10h.

menjador@cbernat.cat

FITXA D’INSCRIPCIÓ
Menjador de l’ESCOLA CAVALL BERNAT
CURS 2022-2023

DIMECRES

AFA Cavall Bernat

AFA escola Cavall Bernat
Qui som?
Som l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola. L'anomenem així per atendre i
entendre la diversitat de models familiars que formen l'escola.
Que fem?
●

L'AFA és el principal interlocutor entre l'escola i les famílies, representant-les
com a entitat davant la Direcció i el Consell Escolar des d'on donem suport al
projecte educatiu de l'escola i treballem per al benestar dels infants.

●

Promovem valors de Convivència, Interculturalitat, Igualtat de Gènere i
Sostenibilitat en un entorn divers i de gran riquesa social.

●

Fem possible les activitats extraescolars, el casal d'estiu, les festes; i donem
suport a l’escola amb les sessions de teatre a les aules, l'espai d'acollida, la
millora dels patis, etc.

●

Generem espais de sociabilitat, coneixença i suport mutu per a tota la
comunitat escolar.

●

Treballem per la recerca de subvencions i recursos que ens ajudin a fer
possible tots aquests projectes.

A l'AFA treballem totes les sòcies de manera horitzontal i assembleària . Els seus
membres es comprometen a desenvolupar els objectius decidits en assemblea i a
vetllar pel seu compliment.
És molt important poder comptar amb l'aportació econòmica anual. La quota de
soci/sòcia de l'AFA és de 25€ per família i permet tirar endavant les diferents accions i
projectes.

COM FER-SE FAMÍLIA SÒCIA?
- Fer ingrés de 25€ al número de compte: ES61 0081 1838 4800 0101 3403
del Banc Sabadell indicant nom de l'alumne
- Envia un mail a: ampacavallbernat@gmail.com amb comprovant ingrés, nom
de la alumna i dades de contacte de la família

AFA Cavall Bernat
Ens cal la participació de tots i totes!
Podeu formar part de les diferents comissions de forma activa o bé col·laborar de
manera puntual als projectes que anem anunciant. A continuació teniu les comissions,
les tasques que realitzen i el mail de contacte:
- Presidència: Comunicar-se amb el consell escolar, establir xarxes amb altres AFAs
del barri, promoure l'elaboració d'un règim intern de funcionament.
presidenciacavallbernat@gmail.com
- Tresoreria: Custòdia i control dels comptes, llibres de comptabilitat, elaboració de
pressupostos, pagament de quotes. tresoreriacavallbernat@gmail.com
- Secretària: Prendre i presentar actes de les reunions i assemblees, gestió d'altes i
baixes de sòcies, memòria anual d'activitats, accions per a la millora de la comunicació
amb les famílies, gestions diverses del correu electrònic.
secretariacavallbernat@gmail.com
- Extraescolars: Organitzar preinscripcions i pagament de quotes, establir relació amb
entitats on es realitzen les activitats, avaluació de les activitats, promoció de activitats
en la línia del projecte educatiu de la escola. extraescolarscavallbernat@gamil.com
- Casal Estiu: Organitzar el Casal d'Estiu a través d'entitat que el realitza, organitzar
reunions de coordinació pre i post casal, avaluació de l'activitat.
casaldestiucavallbernat@gmail.com
- Subvencions: Organitzar la sol·licitud i justificació de les subvencions.
subvencionscavallbernat@gmail.com

JUNTES FEM L'AFA, PARTICIPA-HI!!
. Correu AFA: ampacavallbernat@gmail.com
. Bloc AFA: https://afaescolacavallbernat.wordpress.com
. Facebook: AFA Escola Caval Bernat
. Twitter: @CavallBernatAFA

