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Setembre 2015 
Benvolguts pares, 
 
Us donem la benvinguda al nou curs escolar i us informem dels següents temes del 
vostre interès: 
 
 

     Educació Infantil 
P-3: Gemma Johé/M. del Vilar Val 
P-4: Anna Roca 
P-5: Fina Roura 
Suport: M. del Vilar Valls 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARI D’ATENCIÓ  ALS PARES 

• Mestres 
Cal concertar totes les reunions o entrevistes amb el personal docent i 
l’equip directiu. 

• Equip directiu 
Secretari i Cap d’Estudis: dilluns de 9h a 10h. 
Directora: dilluns i dimecres de 9h a 10h i dimarts de 3h a 4h de la tarda. 

 

HORARI DELS ALUMNES 
L’horari de tots els alumnes és de 9h a 2/4 d’1h i de 3h a 2/4 de 5h. Per als 
alumnes usuaris del menjador és de 9h del matí a 2/4 de 5h de la tarda. 
L’horari de la jornada continuada serà  de 9h a 1h. 

Les reunions informatives per a les famílies es faran a la biblioteca els dies 
següents: 

Equip Directiu 
Secretari: Pere Bassach 
Cap d’Estudis: M. del Vilar Valls  
Directora: Montse Font 

PROFESSORAT DE L’ESCOLA 

 Especialistes 
  Anglès: NatàliaSerra/MarisaRoca/ 
              Goretti Xiberta 
EF:  Jordi Palachi 
Música: Montse Girbal  
EE: Pere Bassach 
Religió: Núria Puig-Pey 
 

Educació Infantil 
  P-3: M. Carmen Agustí/ Gemma Johé 
P-4: Fina Roura 
P-5: Anna Roca 
Suport: M.del Vilar Valls 
 

Educació Primària 
1r: Irene Poch                         
2n: Rosa M. Domingo                    
3rA: Marisa Roca                 
3rB: Goretti Xiberta                     
4t: Maite Carrasco 
5è: Mai Altarriba                 
6è: Carme Ribas                          
 

HORARIS  

REUNIONS GENERALS DE PARES 
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EDUCACIÓ INFANTIL (P-4 i P-5) i CICLE INICIAL: dijous 8 d’octubre de 2015, a les 
7h del vespre. 
 
CICLE MITJÀ: dimarts 6 d’octubre de 2015, a les 2/4 de 7h del vespre. 

  CICLE SUPERIOR: dimarts 6 d’octubre, a 2/4 de 8h del vespre. 
 
 

 
ENTRADES I SORTIDES AL MATÍ 

• Al matí, l’entrada es farà pel portal del pati. S’obrirà 5 minuts abans de 
l’inici de les classes i es tancarà a les 9:05. 

• Els alumnes de PRIMÀRIA poden entrar a les aules corresponents, sense 
fer files. Els alumnes de P-4 i P-5 entraran en fila quan toqui el timbre. 

• La sortida del migdia per als alumnes que no són usuaris del servei de 
menjador, es farà per la PORTA PRINCIPAL.  

ENTRADES I SORTIDES A LA TARDA 
• A la tarda, l’entrada es farà per la porta del pati. Tots els nens i nenes 

entraran sols, excepte els alumnes de P-3 que ho podran fer amb els seus 
acompanyants.   

• La sortida de tots els alumnes es farà per la porta del pati. Es tancarà a 
les 16:40 per poder deixar l’espai lliure per a la realització de les 
activitats extraescolars. 

 
Pel bon funcionament del centre, es demana la col·laboració del pares perquè 
les entrades i sortides de l’escola es facin amb la màxima puntualitat. 
 
 
 
 
 

• Cal notificar telefònicament les absències dels alumnes a l’escola. 
• Els pares informaran de les sortides que hagin de fer els seus fills durant 

l’horari lectiu al tutor/tutora. A Primària, cal utilitzar l’agenda escolar i 
a Educació Infantil, la butlleta corresponent.  

• Els alumnes NO poden sortir sols de l’escola en horari lectiu. Si els 
pares no poden venir a recollir-los, cal que autoritzin, per escrit, a la 
persona que ho farà. 

 
 
 
 

• Per poder administrar medicaments als alumnes, cal portar la recepta del 
metge on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del 
medicament. També l’autorització escrita del pare o mare perquè el 
personal del centre li pugui donar la medicació. 

 
 

NORMATIVA DEL CENTRE 

ABSÈNCIES I SORTIDES DE L’ESCOLA 

SALUT I MEDICAMENTS 



 
• En cas que algun alumne es produeixi alguna lesió lleu a l’escola o 

presenti símptomes de malaltia, s’avisarà a la família perquè el porti al 
centre d’assistència que cobreix la seva assegurança. 

 
• Els esmorzars a l’escola no han d’incloure cap tipus de beguda i 

recomanem no abusar de la pastisseria industrial. També agrairem que 
no es consumeixin llaminadures ni dolços. 

 
• Cal que aviseu al tutor/tutora corresponent, si detecteu la presència de 

polls en el cap del vostre fill/a. 
 
 

 
 

 
• La majoria de comunicats de l’escola es faran per mitjà del correu 

electrònic i de la pàgina web. 
   

 
 

 
• És convenient i molt necessari que tota la roba que porten els alumnes 

estigui marcada amb el nom, especialment les jaquetes dels xandalls. La 
roba perduda la recollim en un cistell situat a consergeria. Us agrairem 
que tingueu controlada la roba dels vostres fills. Cada trimestre oferim la 
roba no reclamada  a entitats socials. 

 
• Demanem  la vostra  col·laboració per  crear un  dipòsit  de  xandalls i 

           bates en bones condicions que ja no  necessiteu. Ho podeu fer  arribar al 
           conserge. 
 
 
 

• Per poder realitzar les sortides programades en el Pla Anual, cal que 
formalitzeu la vostra autorització en la butlleta adjunta i la retorneu a la 
tutora corresponent.  

 
• Us recordem que en algunes sortides per Girona s’utilitza el bus urbà. És 

convenient que tots els alumnes disposin de la T-12. 
 
 
Us desitgem un bon curs escolar! 
 
El Claustre de mestres 
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COMUNICATS DE L’ESCOLA 

BATES I XANDALLS 

SORTIDES PROGRAMADES 


