
 

DOSSIER INFORMATIU  

CURS 2017 / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA ELISA BADIA 
 

 



 

Benvolgudes famílies 

Ens adrecem a vosaltres per tal d’informar-vos d’alguns punts importants de 

l’organització del curs vinent. 

 

CALENDARI I HORARI ESCOLAR: 

El curs 2017-2018 començarà dimarts 12 de setembre de 2017 i acabarà divendres 

22 de juny de 2018. 

 

Dies festius i de lliure disposició: 

En reunió de consell escolar del dia 1 de juny es van aprovar les dates següents com 

a festes de lliure disposició: 

 

- Divendres 13 d’octubre de 2017 

- Dijous 7 de desembre de 2017 

- Dilluns 12 de febrer de 2018 

- Dilluns 30 d’abril de 2018 
 

A aquests dies caldrà afegir-hi les festes que determinin l’Ajuntament i el calendari 

laboral general (en iniciar el curs se us informarà degudament). 

 

 

Vacances: 

Nadal : del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos). 

Setmana Santa : del 24 de març al 2 d’abril de 2018 (ambdós inclosos). 

 

Horari lectiu: 

Del 12 de setembre de 2017 fins al 4 de juny de 2018: 

Matins: de 9 a 12:30 h. 

Tardes: de 15 a 16:30 h. 

 
 

MENJADOR: 

 

El servei de menjador comença el dia 12 de setembre de 2017 (exceptuant P3 que 

començaran el dilluns 18 de setembre). Per contractar aquest servei podeu posar-vos 

en contacte amb l’AMPA, Telèfon 937182390. 

 

 

 

 

 

Del 5 al 22 de juny de 2018 (ambdós inclosos) es farà horari intensiu de 9 a 13h. 

Divendres 22 de desembre de 2017 i divendres 23 de març de 2018 es farà també 

horari intensiu de 9 a 13 h. 



 

ACOLLIDA MATINAL I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 

 

L’AMPA ofereix un servei d’acollida matinal que funciona als matins de 7:30 h. fins a 

les 9 h i, a les tardes de 16:30 h a 18:00 h amb una varietat d’activitats extraescolars. 

Es farà una reunió informativa en iniciar-se el proper curs. 
 

 

ENTRADES ALUMNAT: 

 

Durant el curs TOT l’alumnat de l’escola entrarà per la porta original del centre, 

igual que l’actual curs. Els infants de P3, P4 i P5 entraran acompanyats dels seus 

pares fins a la tanca d’accés a les aules d’Educació Infantil. 
 

 

SORTIDES ALUMNAT: 

 

Caldrà avisar al centre sempre que vingui una persona diferent de l’habitual a recollir 

el nen/a. 

Si hagués de sortir dins de l’horari lectiu caldrà venir a buscar l’alumne/a 

personalment. En cap cas se’l deixarà sortir sol/a. 

 

De 3r a 6è caldrà una autorització signada per la família per tal que l’infant marxi sol 

en finalitzar la jornada lectiva de matí i/o tarda. 

 

Cal ser puntuals, tant a les entrades com a les sortides. Recordeu que l’alumnat 

que no es ve a recollir amb puntualitat passa al servei d’extraescolars de 

l’AMPA, i s’ha de fer el pagament corresponent. 

 

 

PROJECTE LLIBRES SOCIALITZATS (Primària): 
 

Seguint la línia de treball de la nostra escola, volem continuar la important innovació 

que vam iniciar ja fa 6 anys. La proposta consisteix en anar socialitzant gradualment 

els llibres de text de l’alumnat de primària 

Aquesta socialització es basa en valors fonamentals que, des de fa anys, ja treballem, 

com són: una clara aposta per la defensa del medi ambient, la importància de 

l’educació en els valors socials i el saber compartir. Igualment, com escola pública de 

vocació, creiem en la reducció de les despeses de les famílies ocasionades per 

l’adquisició dels llibres de text. 
 

El proper curs la quota a pagar per les famílies inclourà, a part del material (estoig, 

agenda, etc), la dels llibres socialitzats (conservació i/o reposició de llibres de text). 
 

“Dins el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 recull, tal i com es va comprometre 

el nou equip de govern, el finançament de llibres de text o altre material amb 

l’estalvi dels sous polítics. En el pressupost municipal de l’exercici actual es va 

preveure l’aplicació pressupostària corresponent.” 

Per tant, s’ha concedit un ajut de 40€ per alumne/a de primària (de 1r a 6è) que 

es restarà de la quota corresponent de material. 
 

 



EDUCACIÓ INFANTIL – P3, P4 i P5: 

 

SALUT I HIGIENE: 

 

 Per evitar que s’estengui el contagi de polls, cal que els nens i les nenes no 

vinguin a l’escola fins que no s’hagin eliminat els polls i les llémenes. 

 ESMORZARS: recomanem que l’esmorzar sigui variat i saludable i que generi 

la menor quantitat possible de residus. Us aconsellem que feu servir com a 

embolcalls els tipus boc’n roll (el trobareu a l’AMPA) i que eviteu, en la 

mesura del possible, el paper d’alumini. 
 

 

 

INFORMACIONS ESPECÍFIQUES: 

 

 

 

 

 

 

L’alumnat d’Educació Infantil ha de portar bata. Cal que es cordi per davant, amb 

botons grans i amb el nom visible. Cal posar-hi una veta, d’uns 12 cm, per poder-la 

penjar bé. (Si voleu l’AMPA us por oferir un model amb tots aquests elements 

incorporats). 

Haurà de portar, a més,  una tovallola petita amb veta llarga, un got de plàstic, una 

capsa de mocadors de paper i un paquet de tovalloletes humides, tot amb el nom. 

Els nens/es de P3 també hauran de portar una muda sencera de recanvi, dins d’una 

bossa de roba amb nom i cognoms visibles. RECORDEU tot ha d’anar degudament 

marcat amb el nom, penseu que així facilitareu molt la bona organització, alhora que 

evitareu pèrdues de peces de roba. 

No cal portar motxilles, només una bosseta per a l’esmorzar. 

Els dies que hagin de fer Psicomotricitat els alumnes hauran de portar xandall i 

calçat esportiu. 

Pels aniversaris no es repartiran invitacions ni llaminadures dins de l’escola; si voleu 

celebrar-ho podeu portar un esmorzar per compartir amb tota la classe. 

Totes les informacions referides a algun canvi puntual en la rutina quotidiana del 

vostre fill/a (si ha de sortir al metge, si es queda a dinar, si ve algú diferent a recollir-

lo,...) les portarà el mateix nen/a en una NOTA, que lliurarà directament a la seva 

mestra.  

La quota de material serà de 102 €.  Podeu fer el pagament a la nova entitat 

bancària, La Caixa, al núm. de compte: 

 

IBAN ES02 2100 3137 9122 0023  0300 

  

 

 

 

  

 

 
 



 CICLE INICIAL – 1r i 2n: 

 CICLE MITJÀ - 3r i 4t: 
 

 CICLE SUPERIOR – 5è i 6è: 

 
 

 

  

  
 

L’alumnat ha de portar una bata per fer educació plàstica, que es quedarà a l’escola 

tot el trimestre. Les jaquetes i les bates han de portar una veta d’uns 12 cm. per 

poder-les penjar correctament.  

No cal portar motxilles grans, només una bossa de roba per posar l’agenda i 

l’esmorzar. 

Pels aniversaris no es repartiran invitacions ni llaminadures dins de l’escola; si voleu 

celebrar-ho podeu portar un esmorzar per compartir amb tota la classe. 

Si necessiteu fer algun comentari a la mestra ho heu de fer sempre a través de 

l’agenda que l’escola proporcionarà a principi de curs. 
 

La quota de material serà de 65 €. (pel material del curs i pel manteniment de 

llibres socialitzats). Podeu fer el pagament a la nova entitat bancària, La Caixa, al 

núm. de compte: 

IBAN ES02 2100 3137 9122 0023  0300 

 
 

 

 

 

L’alumnat de cicle mitjà haurà de portar motxilla (cal que sigui adient a la mida dels 

llibres i la carpeta) 

No han de portar estoig, ja que l’escola en donarà un amb tots els estris necessaris 

(llapis, goma, regle...) 

Els alumnes hauran de portar una carpeta de separadors per a les diferents 

assignatures. 
 

La quota de material serà de 80 €. (per a material i per a la compra de libres 

socialitzats). Podeu fer el pagament a la nova entitat bancària, La Caixa, al núm. de 

compte: 

IBAN ES02 2100 3137 9122 0023  0300 

 
 

 

 

 

L’alumnat haurà de portar motxilla (cal que sigui adient a la mida dels llibres i la 

carpeta) 

No ha de portar estoig, ja que l’escola en donarà un amb tots els estris necessaris 

(llapis, goma, regle...) 

Els alumnes hauran de portar una carpeta de separadors per a les diferents 

assignatures. 

La quota a pagar per les famílies serà de 85 €, corresponent a la part del 

material (els alumnes de CS no l’hauran de portar de casa, ja que l’escola els donarà 

tot el necessari per treballar a l’aula) i a la dels llibres socialitzats (conservació i/o 

reposició de llibres de text). Podeu fer el pagament a la nova entitat bancària, La 

Caixa, al núm. de compte: 

IBAN ES02 2100 3137 9122 0023  0300 

 

 



 

EDUCACIÓ FÍSICA (Primària): 
 

Us recordem que, per tal de poder seguir bé les classes, cal: 

 Portar la roba i vambes D’ESPORT cada dia que hi hagi E.F. 

 Portar un necesser amb tovalloleta, sabó, pinta o raspall, per tal de poder 

rentar-se en acabar l'activitat. Aquest necesser podria quedar-se a la classe 

fins divendres, que es duria a casa per rentar la tovallola. Seria convenient 

portar una samarreta de recanvi (sobretot alumnes de CM i CS). 

 En el cas de portar colònia o desodorant cal que no sigui en esprai ni en 

envàs de vidre. 

 Es recomana no portar collarets, polseres, pinces de cabell, arracades, 

rellotges o qualsevol cosa que pugui molestar o fer mal a l'hora de fer 

esport. 

 En cas de dur cabell llarg,  portar-ho recollit. 

 Si un/a alumne/a no pot fer classe puntualment cal que ho comuniqueu a 

l'agenda. 

 Recordeu que cal informar a l’escola sobre les possibles limitacions o 

precaucions a tenir en compte per realitzar les classes d’EF.  
 

MEDICAMENTS I TELÈFONS DE LOCALITZACIÓ: 
 

A l’escola no es poden administrar medicaments de cap tipus. En cas que 

l’administració de la medicació no us la pugueu combinar a casa, cal portar un 

document signat pel pediatre, on s’especifiqui el diagnòstic, dosi i la pauta de 

medicació a seguir. 

Quan un nen/a es posi malalt o amb febre, ens posarem en contacte amb la família 

per tal que vinguin a recollir-lo el més aviat possible. 

Davant d’un accident a l’escola, en primer lloc s’avisarà a les famílies i/o als serveis 

sanitaris, en funció de cada situació. 

Cal que informeu a l’escola dels canvis de telèfon o d’adreça, per poder-vos localitzar 

en cas d’urgència. 
 

REUNIONS PREVISTES: 
 

Com cada any, es faran les reunions de classe amb els tutors durant els mesos de 

setembre / octubre (al  teatre de l’escola) : 

 

P3 :    6 de setembre a les 10 h. 

P4 : 14 de setembre a les 15 h. 

P5 : 15 de setembre a les 15 h. 

1r :   6 de setembre a les  12 h. 

2n :   18 de setembre a les 15 h. 

3r :   7 de setembre a les 10 h. 

4t :   19 de setembre a les 15 h. 

5è : 20 de setembre a les 15 h. 

6è :   21 de setembre a les 15 h. 

 

MOLT  BON  ESTIU  A  TOTHOM  !!!         

                 JUNY/17    


