
ESCOLA LES FALGUERES 
c/ Països Catalans, s/n – 17460 Celrà 
Tel: 972 492125 – Fax: 972 492150 
e-mail: ceip-lesfalgueres@xtec.cat 

 

 
 
INFORMACIONS CURS 2019/20 

 
 
 

HORARI 
 

• L’horari escolar és de 9 a 2/4 d’1 i de 3 a 2/4 de 5. 
L’AFA organitza el servei Bon dia i Bona tarda durant tot el curs de 3/4 de 8 a 
9 al matí i de 2/4 de 5 a 7 de la tarda. (P3 en podrà fer ús a partir del 
dimecres 18 de setembre). 

 
 
CALENDARI ESCOLAR 
 

• El curs comença el 12 de setembre de 2019 i acaba el 19 de juny de 2020 
(ambdós inclosos). Jornada intensiva del 8 al 19 de juny. 
 

 
DIES FESTIUS 
 

• 29 d’octubre (festa local) 
• 28 d’octubre (lliure disposició) 
• NADAL: del 21 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos) 
• 21 de febrer (lliure disposició) 
• SETMANA SANTA: del 4 al 13 d’abril (ambdós inclosos) 
• 30 d’abril (lliure disposició) 
• 4 de maig (festa local) 

 

 
COBRAMENTS 
 

• Els pagaments del material escolar i de les sortides es faran a través de 
“La Caixa”.  

• Donarem el material i els llibres quan aquests estiguin pagats. Recordeu 
que el pagament s’havia d’efectuar abans de començar el curs. Les 
famílies que encara no heu realitzat el pagament cal que ho feu 
urgentment perquè els vostres fills/es puguin començar el curs 
amb normalitat. 

• Les famílies podeu adreçar-vos a direcció en cas que desitgeu fer 
pagaments fraccionats. 
 
 
 
 



ENTRADES I SORTIDES 
 

• L’alumnat d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) entrarà i sortirà per l’entrada 
principal i esperarà davant la porta de la seva classe. 

• L’alumnat de Cicle Inicial (1r i 2n) entrarà i sortirà per l’entrada principal i 
farà fila davant del porxo. 

• L’alumnat de Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è) entrarà  i sortirà 
per la porta de primària que dóna al pati gran. Exceptuant els casos en 
que explícitament es demani el contrari, sortiran sols de l’escola i, si 
voleu, els podreu esperar a l’espai que queda davant de la biblioteca. Els 
alumnes també entraran sols, no cal que els acompanyeu dins el porxo. 

• Cap alumne de P3 a 2n pot ser recollit per un altre alumne de l’escola a 
excepció d’autorització escrita dels pares o els/les tutors/es. 

• Es demana puntualitat per poder començar amb normalitat les classes 
amb els alumnes. Quan un/a alumne/a arriba amb retard, els pares no 
l’acompanyaran a l’aula, ho farà la conserge o un/a mestre/a.  

• Si ha de venir a buscar-los alguna altra persona que no sigui l’habitual es 
demana que s’informi al/la tutor/a del nen/a. 

 
 

MENJADOR ESCOLAR 
 

• Tenim cuina pròpia i va a càrrec de l’empresa “Bo i sa”. 
• El preu per menú és de 5,80€ tant fixes com eventuals. 
• Hi haurà dos torns de menjador: 
 - 1r torn a 2/4 d’1h: alumnes d’infantil i 1r i 2n de primària.  
 - 2n torn a 3/4 de 2h: alumnes de 3r a 6è de primària.  
• Tot l’alumnat que es vulgui quedar a menjador s’ha de tornar a donar 

d’alta de menjador (adjuntem full amb les instruccions). Preferiblement 
tothom hauria de pagar per banc.  

• Els tiquets de menjador es poden comprar a secretaria els dilluns i 
dimecres quan s’obrin les portes. A final de curs, es retornaran els diners 
dels tiquets no utilitzats.  

• El dia que els eventuals es quedin a dinar cal avisar per escrit a la mestra 
(si es paga per banc) o portar el tiquet de menjador.   

 
REUNIONS DE PARES  
 

L’hora de les reunions serà a les 5h de la tarda. 
 

P3- dimecres 16 d’octubre  
P4- dimarts 8 d’octubre  
P5- dilluns 30 de setembre  
1r i 2n- dimecres 2 d’octubre  
3r i 4t- dilluns 7 d’octubre 
5è i 6è- dimarts 1 d’octubre 
 



 
 
ALTRES INFORMACIONS: 
 

• Per normativa donarem paracetamol si tenim l’autorització del pare/mare 
i/o tutor amb la dosi corresponent (sempre es telefonarà abans 
d’administrar-lo). La resta de medicaments només es donarà si es porta la 
prescripció mèdica juntament amb l’autorització del pare/mare o tutor/a.  

 
 

• A l’escola no se celebraran els aniversaris dels alumnes amb galetes, 
llaminadures, coques, ni res de menjar. Tampoc es poden repartir 
invitacions de festes privades dins del recinte escolar (pati inclòs). 

 

• L’alumnat que presenta símptomes de febre, diarrea, polls, infeccions, 
conjuntivitis…no hauria d’assistir a l’escola. Us agrairíem, per respecte a 
tothom, que compliu aquesta recomanació. 

 

• A Ed. Infantil el got es retornarà cada dia amb la bossa per poder-lo 
rentar. A primària l’alumnat portarà, dins la motxilla o bosseta, una 
cantimplora petita d’aigua amb el seu nom. 

 

• Tots els alumnes de l’escola esmorzaran (infantil i primària).  
 

 
HORARI D’ATENCIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU 
 

Dilluns al matí de 9h a 10h. 
Dimecres al matí de 9h a 11h. 
Divendres a la tarda de 15h a 16:30h. 
 
 
CONTACTES AFA  
 

Servei Bon dia/ Bona tarda – Eva Domínguez  
acollidafalgueres@gmail.com 

Extraescolars – telf: 644872815 - Marta Teixidor  
extraescolarsfalgueres@gmail.com 
Tresoreria-Pagaments- Javi Rodríguez 
tresorariafalgueres@gmail.com 
Representants de pares i AFA del consell escolar -  
Susanna Marín, Anna Gironès i Francesc González 
consellescolar.lesfalgueres@gmail.com 
President de l’AFA- Roger Mestres  
afafalgueres@gmail.com



 
EQUIP EDUCATIU 
 
  

Cristina Vergara i Vergara  Tutora P3A 

Glòria Farrerós i Sastre   Tutora P3B 

Judit Borrell i Garrigó Tutora P4A 

Dolors Martí i Arnau Tutora P4B 

Mercè Pou i Bruguera Tutora P5A 

Esther Soler i Giró Tutora P5B 

Gemma Soler i Palomeras Suport i música a Ed. Infantil 

Cristina Campos i Massaguer (2/3 de jornada) Tutora 1rA 

Clara Mateos i Güell (1/3 de jornada) Tutora 1rA 

Mercè Serra i Gelis Tutora 1rB 

Aida Malagón i Gallart Tutora 2nA 

Anna Mora i Vázquez Tutora 2nB 

Irene Sitjà i Arnau Tutora 3rA 

Bibiana Magin i Bruguera Tutora 3rB 

Rosa Collell i Espuña (2/3 de jornada) Tutora 4tA 

Sandra Gratacós i Canaleta (1/3 de jornada) Tutora 4tA 

Laura Batista i Arias Tutora 4tB 

Rut Puigvert i Xargay Tutora 5èA 

Sylvia Albert i Anglada Tutora 5èB 

Fina Figueras i Vilà Tutora 6èA 

Anna Poch i Bancells (2/3 de jornada) Tutora 6èB 

Míriam Casellas i Planella (1/3 de jornada) Tutora 6èB 

Laura Teixidor i Busquets (2/3 de jornada) Ed. Física 

Gemma Torrabadella i Guix Música a CM i CS i Ed. Física 

Nuri Rodríguez i Pujol Anglès a CM 

Eva Capdeferro i Fuster Anglès a Ed. Infantil i a CI 

Cristina Marimont i Costa  Anglès a CM i CS 

Lídia Font i Cassú Suport Primària/música a CI 

Maria Bossacoma i Vilar Educació Especial 

Elisenda López i Noell Religió 

Susanna Canadell i Abulí Suport Primària/Secretària 

Consol Riera i Collell  Suport a Ed. Infantil /Cap d’Estudis 

Dúnia Cervià i Palomeras Suport a Primària/ Directora 
 
 

EQUIP NO DOCENT 
 

Rosa Llapart i Ramos Administrativa (1/2 jornada) 

Angelines Martínez i Martínez Conserge  
 

Joaquim Serra i Pardo TEI  

Cati Salazar i Ortiñà Vetlladora   
 

EAP: Pilar Vilà  
 

WEB DE L’ESCOLA: www.xtec.cat/ceip-lesfalgueres 
 

AFA: per a qualsevol consulta adreceu-vos a: afafalgueres@gmail.com 
http://afafalgueres.blogspot.com.es 

 

 
US DESITGEM UN BON CURS ESCOLAR 2019-20! 


