
DOSSIER INFORMATIU
CURS ESCOLAR 2010- 2011

Benvolgudes famílies d'alumnes de La Mercè:

En primer lloc l'Equip Docent volem donar-vos la benvinguda a aquest nou
curs 2010-2011, que just ara encetem.
Aquest curs comencem un nou Equip Directiu , amb un nou Projecte, ple
d’objectius i d’il·lusions i amb moltes ganes de dur-lo a terme.
En aquest dossier us donem una sèrie d’informacions, consells i normes
sobre el funcionament i l’organització de la nostra escola.
Cal conservar aquest document durant tot l’any. Observant aquestes
indicacions faciliteu el bon funcionament de l'escola, col·laboreu en
l’educació del vostres fills i filles matriculats a La Mercè i fem una escola per
a tothom.

Us donem les gràcies avançades per la vostra confiança.
També us recordem que per assabentar-vos de les informacions, novetats i
activitats de l'escola podeu connectar-vos a INTERNET, a les adreces:
Web: http://www.xtec.cat/ceip-lamerce-tortosa
Al bloc de l’escola: http://blocs.xtec.cat/lamercetortosa
A la intranet del Escola: http://agora.xtec.cat/ceip-lamerce-tortosa/intranet/

Desitgem i esperem la vostra col·laboració!
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1.  CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES.

EQUIP DIRECTIU
Director: JORDI CABANES ALTADILL
Cap d’Estudis: AURELIA SUBIRATS MARTÍ
Secretari: XAVIER CHAVARRIA GELADO

HORARI VISITES EQUIP DIRECTIU
Director                  Dimarts de   9 a 10h
Cap d’Estudis        Dilluns   de   12'30 a 13'30h
Secretària              Dijous   de   12'30h a 13'30h

CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES

AGUILAR FAVÀ, MARIBEL
ARAGONES SALVAT, BLANCA
BELTRAN JOVANI, LUISA
CABANES ALTADILL, JORDI
CHAVARRIA GELADO, XAVIER
COPOVI GUASCH, MERITXELL
CURTO DOMENECH, ROSER
FABREGAT ESCUDERO, MARIBEL
DOMENECH VIDAL, MªTERESA
FORES ESTRUGA, MARGA
FERRERES FÁBREGUES, CINTA
GARGALLO CHULILLA, ROSA
IBORRA DOMENECH, ALMA
MARTINEZ BAUTISTA, YOLANDA
MAYOR CARTOIXA, ELADI
MAYOR GISBERT, CARMEN
MINGUELL PANISELLO, MA.JOSE
PANISELLO BLANQUET, ANTONIETA
QUEROL ARIÑO, VANESA
RIMA GILABERT, MA CINTA
SUBIRATS MARTI, AURELIA
SUBIRATS MARTI, CARMEN

NIVELLS                         TUTORS/ES       HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

P3              FABREGAT ESCUDERO, MARIBEL Dimecres      12’30-13’30h
P4         ARAGONES SALVAT, BLANCA Dimecres      12’30-13’30h
P5         FERRERES FÁBREGUES, CINTA            Dimecres      12’30-13’30h
1R         IBORRA DOMENECH, ALMA Dilluns          12’30-13’30h
2N              SUBIRATS MARTI, CARMEN Dilluns          12’30-13’30h
3R         CURTO DOMENECH, ROSER Dimarts        11’30-12’30h
4T               GARGALLO CHULILLA, ROSA Dilluns          11’30-12’30h
5È         MAYOR GISBERT, CARMEN                  Dijous           11’30-12’30h
6È         COPOVI GUASCH, MERITXELL                Divendres     11’30-12’30h

CONSELL ESCOLAR  
COMPOSICIÓ I MEMBRES

El Director del Col·legi, que n’és el president 1
La Cap d’Estudis 1
Una Regidora o representant de l’Ajuntament 1
Un Nombre determinat de professors elegits pel Claustre de Professors 5
Un nombre determinat de pares d’alumnes elegits entre ells 4
Un Membre designat per l’AMPA 1
Un representant del PAS 1
El secretari del Centre, secretari del Consell Escolar, amb veu i sense vot 1
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INTEGRACIÓ SOCIAL (TIS) – VETLLADORA
JOANA OLIVÉ MEIRO              – ANA POZO
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS  (PAS)
ADMINISTRATIVA
 ÀNGELS PABLO CALBET
CONSERGE

ANDRÉS BORRÀS TOVAR
PERSONAL DE MENJADOR (A CÀRREC DE L'AMPA)
MONITORES

ANA MA. CID PEÑA
M. JOSÉ REDÓ ESCUDERO
M. CARME MIRALLES GUERRERO

CUINERA
IMMACULADA GEIRA CASTAÑO

2. ACTIVITATS

CURSA DE COLORS

Aquesta activitat intercicles planificada mensualment des de l’àrea d’Educació Física
és una activitat esportiva que fomenta l’esperit col·laboratiu amb una cursa de
relleus. S’iniciarà el 31 d’octubre i es perllongarà a tots els darrers divendres lectius
de cada mes. En aquesta cursa intervenen la totalitat dels alumnes del Centre en
les diferents convocatòries.

CELEBRACIONS

FESTA DE LA MERCÈ: El dia 24 de setembre , festivitat de la Mercè, es celebra la
festa de l'Escola.
LA CASTANYADA: Durant la darrera setmana d’octubre, motivació i realització de
treballs al voltant d’aquesta festa.
NADAL: Continuarem confegint el nostre pessebre. Instal·lat al vestíbul del col·legi
durant la primera setmana de desembre ens endinsarà cap a les festes
nadalenques.
CARNESTOLTES: Dia de gresca i disfresses. Tots els alumnes confegiran una
disfressa amb ajut dels/de les mestres.
SANT JORDI: Aquest certamen de dibuix i/o redacció a càrrec de l’AMPA es
desenvolupa al voltant del 23 d’abril, amb repartiment de premis o records a
l’alumnat.
FI DE CURS: El mes de juny, i com és habitual en el nostre Centre, celebrarem la fi
de l'any acadèmic amb un festival. Està previst realitzar-lo, com sempre, al Teatre-
Auditori "Felip Pedrell". I l’AMPA organitzarà una Festa un dissabte de juny.
CORAL ESCOLAR: El Centre té formalitzada una Coral Escolar dirigida pel mestre
especialista de Música.

3. CALENDARI I HORARIS

CALENDARI ESCOLAR CURS 2010-11
ORDRE EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s’estableix el calendari escolar
dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als Centres educatius no universitaris de
Catalunya. (DOGC  núm. 5562, de 8.2.2010).
Es repartirà el calendari escolar a totes les famílies.

HORARIS DEL CENTRE
L’horari lectiu del Centre és pel matí de 9 a 13'30 hores per a l’Educació Primària i
de 9 a 12'30 per a l’alumnat d’Educació Infantil (Parvulari) i per la tarda tot
l’alumnat de 15'30 a 17 hores. Cal ser molt puntuals a l'hora de recollir els alumnes
de pàrvuls.
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4. ENTRADES I SORTIDES
Les portes d’entrada de l’escola s’obren pocs minuts abans de les 9 i de les 15'30
hores i es tanquen, a les 9.10h. i a les 15.40h. Per tal d’assegurar la bona
convivència i per a l’adquisició d’hàbits de treball i responsabilitat, us preguem que
sigueu sempre puntuals, tant a l’entrada com la sortida del Centre. En cas que
arribeu tard, cal que truqueu al timbre i espereu que el conserge acompanyi el
xiquet/xiqueta a l’aula per tal de no interrompre la marxa normal de la classe. Si
algun alumne ha de marxar de l’escola abans que acabin les classes, cal comunicar-
ho a través d’una nota escrita signada pel pare, mare o tutor/a, indicant a quina
hora el vindran a buscar. Dins l’horari lectiu no es permetrà la sortida d’alumnes
sols. Al finalitzar l’horari escolar, cap alumne restarà a les instal·lacions del Centre
sense permís o autorització. Cal remarcar que l’horari màxim de recollida de
l’alumne/a són 5 minuts després de l’horari de sortida establert al matí o la tarda.
Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat
un cop acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família o els tutors
legals de l’alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb
la família o amb els tutors legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la
persona que fins en aquell moment hagi romàs a càrrec de l’alumne/a comunicarà
telefònicament la situació a la policia local.

DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS D’ENTRADA I SORTIDA: INFANTIL I PRIMÀRIA
INFANTIL: P3, P4 i P5. Espai del pati cobert, entrant a l’esquerra de les escales. A
la sortida les tutores els acompanyaran fins al mateix lloc que han entrat, on els
recollireu.
La entrada de les 9h i les 15'30h serà per la porta principal del Centre del carrer
Providència i la sortida de les 12'30h i les 17h per la mateixa porta.
PRIMÀRIA: 1r a 6è. Aquests alumnes entren sols a l’escola, no es permet l’entrada

al pati, escales...etc. de cap acompanyant. A l’hora de la sortida, les famílies
haureu d’esperar-los a la vorera de la rampa d'accés del carrer Providència (no la
porta principal).
Us recordem que per a poder tancar la porta de l'escola i començar les activitats
escolars amb normalitat, cal que els acompanyants de pàrvuls no romanguin dins
del pati cobert més del necessari.
En dies de pluja, només els alumnes entraran directament al vestíbul, menys els
alumnes de pàrvuls amb els acompanyants que estaran al pati cobert de les aules
del Parvulari, al costat de les escales principals.

5. COMUNICACIÓ ENTRE LA FAMÍLIA I L’ESCOLA

REVISTA ESCOLAR I FULL INFORMATIU
Una vegada durant el curs es distribuirà la revista escolar L'EIXERIT a totes les
famílies del Centre.

ENTREVISTES
Les famílies  podran entrevistar-se amb els tutors i tutores dels seus fills/es dins de
l’horari que cada tutor/a els comuniqui. S’haurà de sol·licitar prèviament i es rebrà
confirmació per escrit. Al llarg del curs es realitzarà entre la tutora/or i els pares,
prèvia sol·licitud mitjançant una nota.

INFORMES D'AVALUACIÓ
Els alumnes d'Educació Infantil rebran dos informes: un al gener i un altre al juny.
Els alumnes de Primària en rebran tres, coincidint amb els finals de trimestre.

REUNIONS DE CLASSE
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Es convocarà mitjançant una circular, als pares i mares a reunions amb els
tutors/es, a l’inici del curs als nivells corresponents (P3, 1r, 3r i 5è).

NOTIFICACIONS ALS MESTRES I LES MESTRES
És convenient que tots els encàrrecs dirigits als mestres i les mestres es facin per
escrit, amb signatura i data.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES PERSONALS DE L'ALUMNE/A
Totes les famílies han de portar les fotocòpies del possibles canvis de domicili o
altres dades. Els pares i mares, pel seu propi interès, notificaran a Secretaria
qualsevol canvi que s'hagi produït en les dades personals del seu fill o de la seva
filla (canvi de domicili, telèfons..)

JUSTIFICACIÓ DE LES ABSÈNCIES AL CENTRE
Cada família justificarà per escrit les faltes d’assistència del seus fills/filles a classe.
L’absentisme perllongat es comunicarà per escrit mitjançant una carta als pares i
també als serveis corresponents. L’absentisme és l’absència reiterada i no
justificada al Centre educatiu de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria.

ALTRES JUSTIFICACIONS
En el cas de l’assignatura d’Educació Física, si algun alumne es troba malament i no
pot fer la classe amb normalitat ha de portar un justificant del metge o dels pares.

AUTORITZACIONS
Per a poder assistir a les activitats fora de les instal·lacions escolars, els pares i
mares hauran de signar les autoritzacions corresponents.
Recordem que les visites, sortides, altres activitats que es realitzen fora de l'escola
formen part del PLA ANUAL i que, per tant, és recomanable d’assistir-hi.

6. AMPA

QUOTA
La quota de l'AMPA per al curs 2010-11 és de 12€ per família.
Us atendrem dilluns, dimecres i divendres, durant el mes de setembre i octubre de
17 h. a 18 h. al local de l'AMPA, al costat de l’entrada principal de L'Escola. La resta
de l'any puntualment rebreu informació de les activitats que portem conjuntament
amb el Centre.

7. ESMORZARS I ANIVERSARIS

Recomanem que el menjar que els xiquets/xiquetes porten per esmorzar sigui el
màxim natural possible i amb la mesura adequada a l’edat i el pes. Cal respectar
les normes que es diguin a la classe, pels tutors/es. S’ha d’utilitzar la carmanyola
que es va subministrar el curs passat.
Per celebrar els aniversaris a la classe amb els companys/es, els que vulguen,
podeu dur un petit detall, evitant les llaminadures excessives i altres productes de
pastisseria industrial i similars.
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8. EQUIPAMENT ESCOLAR

BATES, XANDALL I ALTRES PECES DE VESTIR
A l’escola només es porta bata a Parvulari. El model de bata és únic, a triar entre
els quatre colors, però cal que vagi marcada amb el nom ben visible i que porti una
veta d’uns 15 o 20 cm per a penjar-la.
L’adquisició de xandalls es fa directament al comerç que té el model oficial de
l’Escola. És obligatori que els alumnes el tinguin per a poder-lo utilitzar en les
activitats d’Educació Física i com a identificador en les sortides.
És convenient que totes les jaquetes, anoracs i altres peces de vestir portin escrit el
nom i els cognoms, sobretot aquelles que es deixen als penjarrobes.

EQUIPAMENT PER EDUCACIÓ FÍSICA
Per poder realitzar aquesta activitat els nens i nenes han de venir vestits/des amb
xandall oficial de l'Escola, samarreta de màniga curta i sabatilles esportives amb
mitjons. De 1r a 3r, portaran un necessari amb: tovallola petita, pot de sabó de
plàstic i pinta, i de 4t a 6è, fan sessió de dutxa, el necessari amb: tovallola gran,
xancletes, pot de sabó de plàstic i pinta.
Els alumnes que no portin la roba adient, no podran participar activament en la
sessió programada. Un cop començat el curs els tutors/es us informaran dels dies
que es durà a terme aquesta activitat.

9. SALUT

ACCIDENTS ESCOLARS
Quan un alumne té un accident en el Centre Escolar, l’actuació del Centre serà la
següent:
- Si l’accident és greu o hi hagi la mínima sospita, s’avisarà immediatament al 061 i
s’acompanyarà al nen/a fins l’arribada de la família.
- Si l’accident o malaltia no és de gravetat però requereix intervenció mèdica,
s’avisarà la família perquè el vinguin a buscar i el portin al seu metge habitual.
- Les petites ferides o rascades es curaran a l’escola i es comunicaran a la família.
- Si el/la nen/a té febre o símptomes clars de no trobar-se bé , també es trucarà a
la família perquè el vinguin a recollir.
Aquestes mesures estan pensades perquè els infants són mereixedors
d’una especial protecció i seguretat . Per això és molt important i necessari
tenir els vostres números de telèfons actualitzats i comunicar a Secretaria
qualsevol canvi .

MEDICAMENTS
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a 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 mateix, el pare, mare o
tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del Centre
educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui
imprescindible la seva administració en horari lectiu.
Hem de ser rigorosos en complir aquesta norma en benefici de tots.

POLLS I ALTRES PARÀSITS
Us recomanem feu una revisió periòdica dels cabells dels vostres fills/filles.
En cas de trobar-ne heu d'aplicar les normes antiparasitàries oportunes i avisar a
l'escola.
Recomanem la vigilància i higiene dels cabells. L'escola avisarà  particularment
quan es presenti el cas i donarà les recomanacions vigents en aquest tema.
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MALALTIES INFECCIOSES
En cas d'alguna infecció contagiosa la família ho haurà d'informar immediatament a
l'escola; els alumnes no podran tornar-hi fins que un metge ho certifiqui.

VACUNACIONS
Les vacunacions es comunicaran oportunament. Els pares autoritzaran la seva
aplicació per personal sanitari autoritzat.

FLUORITZACIONS
Els alumnes de 1r a 4t realitzen durant el curs, i seguint les instruccions del
Departament de Sanitat, vint sessions de glopeig de fluor, així es fa una correcta
prevenció contra les càries.

HIGIENE: MOCADORS DE PAPER
Cal que els alumnes i les alumnes s’habituïn a l’ús del mocador de paper, des de
petits. Demanem a les famílies que col·laborin en aquest sentit.

SIMULACRES
Dins del Pla d’Emergència del Centre hi ha previst efectuar com a mínim un
simulacre d’evacuació o de confinament.

10. ESCOLA VERDA: RESPECTE PER L’ENTORN
Com escola verda conscienciem a l’alumnat que cal mantenir net l’entorn, des de
l’escola insistim en la conveniència de no embrutar-lo. Per a reforçar aquesta
conscienciació s’ha de començar des de casa a recomanar no embrutar el terra i
utilitzar la carmanyola per a portar els esmorzars.

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Els alumnes de l’escola participen en activitats que comporten sortides del Centre,
programades per l’Ajuntament de Tortosa, pels Serveis Educatius del Baix Ebre i
d’altres entitats formatives que col·laboren. Més endavant en rebreu informació
detallada.

SORTIDES COMPLEMENTÀRIES I EXCURSIONS
Per tal de complementar alguns aspectes curriculars s’ han programat sortides en
tots els cursos; és molt important la participació i assistència ja que es consideren
una continuació de les classes i formen part del desplegament curricular. Donat que
aquestes activitats es realitzen fora del recinte escolar, és imprescindible la
corresponent autorització escrita mitjançant l’ imprès que es farà arribar als pares a
començament de curs. Els alumnes que no presentin la corresponent autorització
no podran participar a les sortides i es quedaran a l’escola.

12. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

PLA EDUCATIU D'ENTORN DE TORTOSA.(col·labora Ajuntament de Tortosa)
TALLERS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
DANSES TÍPIQUES – Taller TIC – MANUALITATS – ESTUDI ASSISTIT – CANÇONS I
RITME – CERÀMICA - PSICOMOTRICITAT I JOCS.
Cal emplenar la sol·licitud que correspongui al nivell de cada alumne/a, amb el
compromís de continuïtat i aprofitament al llarg de tot el curs. Serà motiu de baixa
a l'activitat les faltes d’assistència i no complir les normes.
INICI D’ACTIVITATS A L'OCTUBRE.
Col·laboració de l'AMPA del Centre.
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PLA CATALÀ ESPORT A L’ESCOLA.
Cal emplenar la sol·licitud que correspongui al nivell de cada alumne/a, amb el
compromís de continuïtat i aprofitament al llarg de tot el curs. Serà motiu de baixa
a l'activitat les faltes d’assistència i no complir les normes.
INICI D’ACTIVITATS A L'OCTUBRE.
Col·laboració de l'AMPA del Centre.
Més endavant en rebreu informació detallada.

13. SERVEIS DE L’AMPA
SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR
El menjador escolar comença el 7 de setembre i finalitza el 22 de juny per a tots els
alumnes. Aquest servei a càrrec de l’AMPA, té un pla de funcionament específic, la
seus normativa és aprovada pel Consell Escolar i figura dintre del Pla Anual. Els
menús figuren a la nostra web i també es reparteix en fulls bimensuals a l’alumnat
assistent.
Aquest servei, te unes normes de funcionament , que s’han de respectar i complir,
ja que es la continuació de l’espai educatiu .
El preu de menjador escolar per al curs 2010-2011, segons resolució
EDU/1645/2010, de 19 de maig de 2010, és de 6,20 euros per alumne i dia.
Per abonar la quota mensual cal fer l'ingrés a qualsevol oficina de Caixa Tarragona,
del dia 1 fins al 5,  al número de compte a nom de: Menjador Escola La Mercè,
indicant al resguard de caixa el nom de l'alumne/a.
Aquest curs els alumnes de Primer de Primària portaran bata a l’hora de
Menjador . (Poden fer servir la mateixa de l’any passat)
SERVEI ACOLLIDA MATINAL
L’alumnat pot acollir-se al col·legi des de les 7’45h del matí, prèvia petició a
l’AMPA.
ALTRES SERVEIS : ENTRADES AL TEATRE ESCOLAR. SORTIDES ESCOLARS
EN BUS GRATUÏT PER ALUMNES MEMBRES DE L’AMPA.......
En rebreu informació detallada puntualment.

QUALSEVOL DUBTE QUE TINGUEU SOBRE ALTRES ASPECTES DEL FUNCIONAMENT
DE L’ESCOLA, PODEU DIRIGIR-VOS AL PERSONAL DEL CENTRE DINS DELS HORARIS
ESTABLERTS.

Desitgem un bon curs escolar a tothom!!

Atentament,

L’Equip Directiu i l’Equip de Mestres

NOTA: Aquest document s’actualitzarà al llarg del curs, quan calgui, sent la versió vàlida la que surt a la
web de l'Escola La Mercè i està penjada al Tauler d’Anuncis del Centre.


