Calendari del Curs 2018-2019
Inici de curs
Vacances de Nadal
Vacances de Setmana Santa
Festa local: Sant Crist
Dies de lliure disposició del Centre
Darrer dia de curs

12 de setembre
del 22 de desembre al 7 de gener
del 15 22 d’abril
23 d’abril
2 novembre, 7 desembre, 8 febrer i 4 març
21 de juny

Festes del curs que celebrem a l’escola
1r Trimestre
Trobada d’inici de curs

4 d’octubre

Castanyada

31 d’octubre

Audicions de Santa Cecília

22 de novembre

Sant Josep de Calassanç

27 de novembre

Viu un 9 Nadal

15 de desembre

Cantades de Nadal

18 de desembre, Pastorets, 1r, 2n i 3r
19 de desembre, Infantil i Pastorets, 4t i 5è

2n Trimestre
Dia escolar de la no violència i la pau

30 de gener

Dia de Portes Obertes

24 de febrer

Mare Paula

26 de febrer

3r Trimestre
Fi de curs:

6è

14 de juny

E. Infantil

15 de juny

CAMPANYES
Sensibilitzem els alumnes de les necessitats del món, mitjançant les següents campanyes:
Campanya
Campanya
Campanya
Campanya

del DOMUND - Octubre
de Nadal - de 5è i 6è- "Compra una joguina" amb la Creu Roja
contra la Fam - Mans Unides - Febrer
“Missions Escolàpies”: Senegal i Rep. Dominicana - Maig

EDUCACIÓ INFANTIL
SORTIDES I ACTIVITATS
Primer Trimestre
I4
I3/I5
I4

16 d’octubre: Sortida a TOT CIRC de Copons
29 d’octubre: Sortida conjunta a Can Puig
Anem a veure el mercat i comprem fruita de la tardor.

I3, I4, I5 sortida a la Biblioteca
I3, I4, I5: Dimecres, 31 d’octubre FESTA DE LA CASTANYADA i tallers de tardor
(panellets, manualitats, confitures,... durant la setmana
I4:

Projecte EL CIRC, presentació a les famílies: divendres 23 de novembre

Taller familiar de Nadal: dimecres 5 de desembre
Cantada de nadales a l’Ateneu: 19 de desembre

Segon Trimestre
I-3
I-4
I-5

Sortida matinal a algun parc de la ciutat
12 febrer: Visita a COSMOCAIXA
18 de març: CRAM (Centre de recuperació d’animals marins)

Anem a jugar a la LUDOTECA: I-4 i I-5 al febrero
DIJOUS GRAS: 28 de febrer
Festa de Pasqua, GUARNIM LA MONA: 12 d’abril
I5: Projecte EL DOFÍ, presentació a les famílies: 29 de març
I3, I4, I5 sortida a la BIBLIOTECA
Tercer Trimestre
TALLER FAMILIAR DE PRIMAVERA: 3 de maig
I3, I4, I5, visitem la BIBLIOTECA CENTRAL
SETMANA CULTURAL: del 23 al 27 d’abril
I4

maig: sortida a una exposició o espectacle de la ciutat.

I5

maig: sortida a una exposició o espectacle de la ciutat.

I3, I4 i I5,: COLÒNIES a Mas Saiol, 6 i 7 de juny:

LLIURAMENT D'INFORMES
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
1r Trimestre:
20 de desembre
Preavaluació C Mitjà i Superior: 31 d’octubre
2n Trimestre

21 de març

3r Trimestre

20 de juny

I-3
I-4 A
I-4 B
I-5 A
I-5 B
1r A
1r B
2n A
2n B
3r A
3r B
4t A
4t B
5è A
5è B
6è A
6è B

HORARI D'ENTREVISTES

Montse Pujadas
Montserrat Duran
Alícia Lesan
Sílvia Carulla
Mª Rosa Camps
Teresa Avellana
Magda Serra
Elisabet Ferrer
Sílvia Pla
Manel Molina
Mireia Martín
Sílvia Júlvez
Alba Cunilles
Josep Llorach
Mª José González
Gema La Rosa
Laura Vendrell

Dimarts de 12 a 1
Dijous de 4 a 5
Dimecres de 9 a 10
Dijous de 12 a 1
Dimarts de 3 a 4
Divendres de 12 a 1
Dimarts de 3 a 4
Dimarts de 4 a 5
Dimecres de 4 a 5
Dimarts d’11 a 12
Dilluns de 3 a 4
Divendres de 10 a 11
Divendres de 4 a 5
Divendres de 4 a 5
Divendres de 3 a 4
Dilluns de 4 a 5
Dijous de 3 a 4

Direcció: Mª Dolors Iborra
Coordinació de Pastoral: Gema La Rosa
Coordinació Llar d’Infants: Eva Trullols
Coordinació E. Infantil: Alícia Lesàn
Coordinació E. Primària: Alba Cunilles
Coordinació Informàtica: Emili Escolà
Dep. Psicopedagògic: Mercè Vilumara
Coordinacó d’esports: Agustí Cuevas

L'horari d'Administració i Secretaria és de 8’45 a 13 i de 14’45 a 19’30h

NORMES DE FUNCIONAMENT D’EDUCACIÓ INFANTIL
Us donem a conèixer les normes de funcionament del nostre Cicle perquè les tingueu presents a fi i
efecte d’afavorir una bona organització al llarg del curs.
1. ENTRADES I SORTIDES
Demanem molta puntualitat a les hores d’entrada i de sortida: és un hàbit important i que
ajuda a la bona organització i funcionament de l’escola.
Quan sona la música, cal que pares i mares deixeu lliure l’espai del porxo per tal que els nens
puguin fer bé les files davant la seva tutora.
Cada matí entre les 8:45 a les 8:55 hi haurà una mestra d’infantil al porxo vigilant els
nens, a la qual també li podreu transmetre alguna informació d’última hora respecte els
vostres fills amb l’objectiu de no interrompre el funcionament de les aules.
A les hores de sortida: a les 12:50 i les 16:50 podreu venir a recollir el vostre fill/ filla al local
de l’escola. Els divendres a la tarda, si ho desitgeu podreu venir a recollir el vostre fill/a a la seva
aula i poder gaudir així de les activitats i treballs que haurem fet durant la setmana.
2. ASSISTÈNCIA
Quan hagi de venir a recollir el vostre fill /a una persona diferent a la que ho fa habitualment, cal
avisar a la tutora amb una nota escrita amb la data i signatura per evitar així possibles
confusions o bé avisar a secretaria.
És important que els nens no faltin a l’escola sense causa justificada.
Quan el vostre fill /a hagi de faltar a l’escola, per qualsevol motiu, més d’ un dia consecutiu,
caldrà que els pares informin degudament al centre. Si es dona el cas que heu de venir a
recollir-lo durant l’horari escolar caldrà avisar a la tutora amb antelació mitjançant

una nota

escrita, data i signatura.
3. SANITAT
Per administrar medicaments als vostres fills i filles cal que ompliu el formulari pertinent, que
podeu trobar a la web de l’escola o a secretaria.
Recordem també que els nens i nenes no poden venir a l’escola si tenen qualsevol malaltia
infecciosa o contagiosa (grip, febre, angines, diarrea, polls, conjuntivitis, etc.).

4. ROBA A L’ESCOLA
Portar la bata d’uniforme és obligatori. Els nens i nenes de 3, 4 i 5 anys es canvien la bata
dos cops per setmana (dimecres i divendres). Així doncs, cal que dimecres a la tarda i
divendres a la tarda tots els nens i nenes portin la maleta per endur-se la bata a casa.
Els dies de Psicomotricitat cal portar posat el xandall d’uniforme, marcat amb nom i
cognoms i una beta a la jaqueta del xandall. El calçat per aquests dies serà bambes de
“velcro” MARCADES AMB EL NOM.
És important que la roba dels vostres fills i filles sigui pràctica i fàcil de posar i treure per
poder facilitar així la seva autonomía. Caldrà també que estigui tota marcada amb el nom
(bata, abrics, jaquetes, motxilla…) i amb una beta cosida per poder-la penjar.
Quan un nen/a s’embruta, la roba de recanvi que us proporciona l’escola, és obligatori retornar-la
rentada i el més ràpid posible, doncs pot ser necessària per un altre nen o nena. A I3 cal que
cada nen/a porti una muda de recanvi dins una bossa de roba marcada amb el nom,
que la tindrem a l’escola per aquests casos.
Seguint les indicacions que s’han donat al document d’informacions generals de l’escola per
aquest curs us preguem que:
•

Els dies que els alumnes tenen psicomotricitat i coincideix amb l’ extraescolar de futbol,
els alumnes utilitzaran el xandall de l’escola per fer aquesta activitat.

•

En el cas que l’extraescolar de futbol no coincideixi amb l’activitat de psicomotricitat, no
es podrà utilitzar indumentària

esportiva que faci referència a equips

esportius.
5. ENTREVISTES AMB EL PROFESSORAT i INFORMES
La tutora concertarà al menys una entrevista de seguiment amb cada una de les famílies
durant el curs i les que siguin necessàries, sempre que la situació de l’alumne/a ho requereixi.
Quan tingueu necessitat de parlar amb la tutora del vostre fill/a podeu concertar una entrevista
perquè us puguem atendre millor.
En cas de no poder assistir a l’entrevista, un cop concertada, preguem que aviseu el més aviat
possible perquè la tutora pugui concertar-ne una altra i reorganitzi aquest espai de temps.
Durant el curs

entreguem tres informes, un per a cada trimestre juntament amb els

àlbums corresponents, per a què pugueu anar seguint el procés del vostre fill/a.
6. ESMORZARS I ANIVERSARIS
Per a l’hora d’esmorzar cada nen/a necessita un tovalló de roba i un got de plàstic marcat
amb el nom i cognoms.

Recomanem que per esmorzar no portin sucs , ”actimel”, batuts de xocolata, iogurts o
qualsevol tipus de beguda dolça. També és aconsellable una dieta “dura” basada en
entrepans, fruita i fruits secs

per afavorir així una bona salut dental i una dieta variada i

equilibrada.
Si un infant vol obsequiar els companys de classe el dia del sant o l’aniversari, pot fer-ho portant
una sola cosa per a cada nen/a: una goma, un llapis, una piruleta, etc. (Una bossa de
llaminadures per a cada nen/a, per exemple, no s’acceptarà i serà retornada als
pares).
Segons la normativa de la Generalitat de seguretat i salut a les escoles, no és permès portar
pastissos o galetes el·laborats a casa.
L’escola no es fa responsable de les festes d’aniversari que s’organitzen fora del centre. En
compliment de la llei de la protecció de dades els mestres no estan autoritzats a donar telèfons,
adreces ni cap altre tipus de dades dels alumnes.
També us informem que les mestres nomès repartirem les targetes d’invitació als
aniversaris en el cas que siguin per a tots els nens i nenes de la classe. Si no és així,
demanem que es reparteixin fora de l’escola.
No s’han de portar joguines a l’escola, excepte, si ho sol.licita la mestra.
7. DRETS D’IMATGE I DADES PERSONALS
Us recordem que, en compliment de la normativa, en el moment de matricular el vostre fill a
l’escola vàreu signar un full en el que autoritzeu al centre, i només al centre, per a l’ ús de les
dades de caràcter personal i d’imatge del vostre fill. Us preguem doncs que us abstingueu
de fer fotografies dins del recinte escolar.
*Podeu retornar la butlleta a la tutora durant aquesta setmana.

En………………………………………………………………………………pare o mare de l’alumne:
…………………………………………………………………….. es dóna per assabentat d’aquesta informació.

Signatura dels pares
Escolàpies, Setembre del 2018

