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14.	  EQUIP	  DE	  MESTRES	  I	  PERSONAL	  DE	  L’ESCOLA	  

Mestres d’Educació Infantil 
Raquel Juan, Joana Cifré, Marina Francisco,Gemma 
Esteve , Mª Teresa Molins, Àngels Morales, Elisa 
Cervera, María Jesus Isla, Anna López. 

 Mestres de Primària 
Elisabet Falcó, Mar Castan, Marta Punsoda, Cristina 
González, Naira Touzon , Mar Fargas, Rosana 
Roldán,  Griselda Almenara, Montse Merlo, Federico 
Carrasco, Natalia F, Isabel Cabot,  Segunda  García, 
Rosa M. Martí, Paz García F, Nazario Medina, Max 
Becáres. 

Equip Directiu 
Directora:Carme Codines 
Cap d’Estudis:Mercè Lladó 
Secretaria: Àngels Blasi  
 
➢Especialistes d’Anglès:Max Becáres, Anna López 
➢Especialista de Música: Anna Queralt 
➢Educació Especial: Maria Moratal – Raquel Pineda 
➢Audició i Llenguatge: Lucia Reyes 
➢Aula d’Acollida:Nazario Medina, Federico Carrasco 
➢Educació Física: Xavier García 
➢Coordinadora d’Informàtica:Natàlia Figueruelo 
➢Aula de Religió: Paz García-Faria 
➢Coordinador de Riscos Laborals: Isabel Cabot 
➢EAP: Angeles Ortega 
➢CREDA: Montserrat Serrat 
➢TEI: Teresa Boix 
➢Administrativa: Inma Nogués   
➢Conserge: Jaume Coll 
➢Empresa de monitoratge: TENO   
➢Empresa de cuina: COBISA 
➢Coord d’act AMPA: Marcela Pernetti 
 

 

 
 

 
1. Presentació. 
 
2. Calendari escolar. 
 
3. Horari escolar. 
 
4. Entrades i sortides. 
 
5. Llibres de text. 
 
6. Compromisos famíla-escola. 
 
7. Orientacions generals. 
 
8. Aportacions econòmiques. 
 
9- Orientacions per a les famílies d’Educació Infantil. 
 
10. Orientacions per a les famílies de Primària. 
 
11. Menjador escolar. 

 
12. Avaluacions. 
 
13. AMPA 
 
14. Equip de mestres i personal de l’escola. 
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1.-‐	  PRESENTACIÓ	  13.	  AMPA	  

	  

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
Les activitats previstes per al curs 2014-2015 
s’oferiran en horari de tarda.  
 
Al setembre es farà arribar a totes les famílies de 
l’escola més informació de les activitats. 
La quota de l’AMPA és de 25 euros per família i per 
any. 
 
L’horari d’atenció a les famílies és de dilluns a 
divendres de 8:30h a 10 h dimecres i divendres de 
16:30 a 17:30h. 
 
 
SERVEI D’ACOLLIDA 
 
Hi ha servei d’acollida organitzat per l’AMPA, els 
matins de 8:00 a 9:00 hores i per la tarda  fins les 
18:00 hores.  
 
El servei d’acollida pot ser fix per mesos o esporàdic 
mitjançant tiquets diaris. 

 
Benvolgudes famílies: 

 
Ens plau fer-vos arribar la informació sobre qüestions 
de funcionament i d'ordre pràctic que convé tenir en 
compte al llarg del curs. 

 
Us demanem que les llegiu amb atenció ja que són 
aspectes importants a l'hora de garantir un bon 
funcionament col·lectiu. 

 
A les reunions de classe us farem arribar més 
informació sobre qüestions d'organització . 

L’Equip Directiu 
 

A totes les famílies: 
Entre tots i totes treballarem per fer créixer una escola 
que doni resposta i afavorexi que els nostres alumnes 
esdevinguin veritables ciutadans autònoms, 
responsables i competents.  

L’equip de mestres es compromet a tot això i confia 
comptar també amb el compromís i col·laboració de 
totes les famílies de l’escola. 
Seguirem formant part de la Xarxa de Coordinació 0-18 
Escoles Bressols Municipals, treballant sempre per 
millorar el projecte educatiu conjunt entre l’Educació 
Infantil, Primària i Secundària. 
Continuarem participant a l’Agenda 21 Escolar, un 
projecte sostenible que ens ajudarà a  reforçar els 
objectius de la nostra escola. 
I com a novetat aquest curs iniciarem un projecte que 
giriarà  a l’entorn de les arts musicals que vertebri el 
currículum de l’Escola Pere Vila.La potenciació de la 
música a l’Escola ha d’ajudar als nostres alumnes a 
millorar les seves capacitats sensorials, perceptives, 
expressives i el seu treball cooperatiu, així com l’èxit 
educatiu. L’Equip de Mestres 
 

 
 
 
 

 



	  

12.	  AVALUACIONS	  

 
 
 
AVALUACIONS CURS  2014-15 
 

! Educació Infantil (P-3, P-4, P-5): 
 
Informes al gener i al juny. 
 
 

! Primer Cicle de Primària (1r i 2n):  
 
Informes al desembre,  
març i al  juny.  
 
 

! Segon Cicle de Primària (3r i 4t):  
 
Informes al desembre,  
març i al juny.  
 
 

! Tercer  Cicle de Primària (5è i 6è):   
 
Informes al desembre,  
març i al juny 

 
 
 
 
 
 

2.	  CALENDARI	  ESCOLAR	  

	  

 
(Ordre: ENS/76/2013, 30 d’abril) 

 
CALENDARI ESCOLAR CURS 2014-15 

 
 

Inici de curs: 15 de setembre de 2014 
 
Final de curs: 19 de juny de 2015 

 
 

Vacances escolars: 
Nadal: del 24 de desembre de 2014 
al 7 de gener de 2015, ambdós inclosos. 

 
Setmana  Santa: del 28 de març al 7 d’abril de 
2015, ambdós inclosos. 
	  
Dies  festius per  a  l’any  2014:   

24  de  setembre (La Mercè),   
8 de desembre. 

Dies  festius per  a  l’any   2015:   
Els  que  determinin  el  Departament  de  
Treball  i l’Ajuntament. 

 
Dies festius de lliure  disposició acordats pel 
Consell Escolar: 

Dl.  3 de novembre de 2014,  
Dv.  16 de març de 2015,   
Dv. 22 de maig de 2015 

 
 



	  

3.	  HORARI	  ESCOLAR	  

 
Educació Infantil Primària 

Matí:de 9:00 a 12:30 h(*) Matí: de 8:30 a 13:00 h.  
Tarda:de 15:00 a 16:30 h. Tarda:de 15:00 a 16:30 h. 
 
(*) Servei d’acollida gratuït per al nens d’educació infantil 
que tenen germans a Primària a l’escola.  
Matí: de 8:30 a 9:00h. Migdia: de 12:30 a 13h. 
Servei de menjador d’Educació Infantil: 12:30 a 15:00 
hores.                          
Servei de menjador de Primària: 13:00 a 15:00 hores. 
 
Excepcions: 
-El període de jornada intensiva serà: 

1. El 23 de desembre de 2014 
2. Del 8 de juny al 19 de juny de 2015 

-L’ horari  de la jornada intensiva serà: 
Educació Infantil: de 9:00 a 13:00 hores 
Educació Primària: de 8:30 a 13:00 hores 
Servei de menjador durant  la jornada intensiva 
serà de 13:00 a 15:00 hores 
 

És molt important la puntualitat 
L’alumnat que arribi més tard de l’hora d’entrada o que 
es reculli abans de l’hora establerta, s’ha de deixar o 
esperar a consergeria signant el quadern de registre 
d’hora d’entrada. 
Els retards i les absències s’han de justificar a l’agenda 
de l’alumne. 
El pare / mare o adult que vingui a buscar el seu fill/a 
durant la jornada lectiva haurà de signar el llibre 
d’absències de l’escola. 
Les famílies dels alumnes de primària no poden pujar a 
les aules durant les hores de classe, entrades o sortides, 
exceptuant els dies de pluja. 

Tot això ens ajudarà a la millor 
convivència en el centre . 

 
 

11.	  MENJADOR	  ESCOLAR	  

	  

 
MENJADOR 
              
Servei de temps de migdia:  

Educació Infantil: de 12:30 h. a 15:00 h.       
Educació Primària: de 13:00h. a 15:00h. 

 
Quota mensual variable:(10 mensualitats) 
 

Mes Dies  lectius Import en € 
Setembre 2014 11  71,50 € 
Octubre 2014 23 149,50 € 

Novembre 2014 19 123,50 € 
Desembre 2014 16 104 € 

Gener 2014 17 110,50 € 
Febrer 2014 19 123,50 € 
Març 2014 20 130 € 
Abril 2014 18 117 € 
Maig 2014 18 117 € 
Juny 2014 15 97,50 € 

Total 176 dies 1144 € 
 

Tiquet 1 dia: 7,50 €.  
(Preus aprovats per acord del Consell Escolar) 

 
La quota comprén tant el menú diari com el servei de 
monitoratge. 
 
NOTA: El pagament s’ha de fer abans del dia 15 de cada 
mes. En cas de domiciliació es cobrarà 3 € per rebut 
retornat. 

 
MOLT IMPORTANT: tots els alumnes que vulguin fer 
ús d’aquest servei de forma fixa han d’haver 
presentat el full  d’inscripció de menjador.  
 

Fer l’ingrés en el compte del menjador:  
 
La caixa : ES49 2100 0795 1002 0018 7534 

 
Indicant sempre el curs, nom i cognoms de l’alumne. 

 
 
 



	  

10.	  ORIENTACIONS	  PER	  A	  LES	  FAMÍLIES	  DE	  PRIMÀRIA	  

 
EQUIP DE NATACIÓ  
Per a l’activitat de piscina els alumnes hauran de 
portar: 
- Vestit de bany (les nenes amb banyador d'una peça) 
- Casquet de bany 
- Una tovallola gran o barnús  
- sabatilles  de goma 
És obligatori que el dia de natació els alumnes vagin 
vestits amb xandall. Tot l'equip ha d'anar  marcat  amb 
el nom i   cognom. 
ESPORTS:  El dia d’Educació Física, els alumnes han de 
venir a l'escola amb la roba adient posada:  xandall i 
calçat esportiu, una samarreta de recanvi i una tovallola 
petita. 

Cal que l’alumne porti una bossa amb roba de recanvi 
per canviar-se després de les sessions. 
 
AVÍS: L’alumne que no porti l'equip adequat no podran 
realitzar la sessió d’educació física i faran una fitxa 
d’observació. En cas de no poder fer Educació Física 
ocasionalment, s'ha de portar una nota signada per la 
família a l'agenda del nen/a. 
 
 
ANIVERSARIS : Els aniversaris es celebraran sempre 
a l ’ú l t im d ivendres  de cada mes,  ce lebrant  to ts  
e ls  an iversar is  d ’aque l l  mes.  És convenient que 
portin qualsevol cosa fàcil de repartir sempre i quan no 
siguin llaminadures. 
  
JOGUINES 
Els alumnes no han de portar  joguines de casa, només 
poden fer-ho en casos excepcionals quan el mestre ho 
demani. 
 
PATINETS: no es podran deixar els patinets ni els 
monopatins dins del recinte escolar. 

 
 
 
 
 
 

4.	  ENTRADES	  I	  SORTIDES	  

	  

 
 ENTRADA SORTIDA 
 
CICLE 1  
 
 
E. 
INFANTIL 

Les famílies han 
d’acompanyar 
als seus fills fins 
l’aula, tant a les 
9:00 h com a les 
15:00 h. 

A les 12:30 h. 
baixaran els nens i 
nenes que dinen a 
casa, els pares 
hauran d’estar a la 
porta principal. 

A les 16:30 h. les famílies hauran de 
pujar a l’aula. La porta s’obrirà a les 
16:25h. 
 

 
CICLE 2 
(1r-2n-3r) 
 

A les 8:30 h 
i a les 
15:00h., per 
la porta 
petita de la 
pista. 

A les 13:00h i a les 
16:30h., per la porta 
petita de la pista. 

 
CICLE 3 
(4t-5è-6è) 

A les 8:30 h. 
i a les 
15:00h., per 
la porta 
petita de la 
pista. 

A les 13:00h i a les 
16:30 h per la porta 
petita de la pista. 
Podran marxar sols si 
tenen l’autorització 
signada per la família. 

 
-És molt important que respecteu els horaris 
d’entrades i sortides, i recordeu que les famílies de 
primària no podeu acompanyar als alumnes a les 
classes.  
-Si la persona que recull habitualment a l’alumne no 
pot fer-ho per qualsevol circumstància, es   prega que 
s’avisi a l’escola abans de l’hora de sortida. 
-En el cas de no poder venir a recollir els infants a l’hora 
de  sortida, aquests es portaran al servei d’acollida de 
l’AMPA i s’haurà d’abonar el tiquet corresponent. 
 

Es prega puntualitat 

 



	  

5.	  LLIBRES	  DE	  TEXT	  D’	  EDUCACIÓ	  INFANTIL	  I	  PRIMÀRIA	  
	  

 
EDUCACIÓ INFANTIL   
 

P-3 
 

El Petit Univers 
Carpeta 

Barcanova 

P-4 
El Petit Univers 

Carpeta de Llengua 
Barcanova 

 
El Petit Univers 

Carpeta de matemàtiques  
Barcanova 

 
 
 
P-5 

El Petit Univers 
Carpeta de Llengua 

Barcanova 
 

El Petit Univers 
Carpeta de matemàtiques 

Barcanova 
 
 
 
 

 
 

10.	  ORIENTACIONS	  PER	  A	  LES	  FAMÍLIES	  DE	  PRIMÀRIA	  

	  

 
 

 
 

 
EQUIP I MATERIAL: el material continua sent  
socialitzat com fins ara 
1r i 2n han de portar bata, una a la classe i l'altra a 
casa, per canviar-la sempre que calgui. La bata ha de 
ser cordada per davant. 
 
 
Agenda: L’agenda és un model comú al Cicle Mitjà i 
Superior. Serveix per recordar els  treballs  pendents i  
per  les  comunicacions entre  la  família  i  l’escola i  
viceversa (retards, malalties, entrevistes, demandes...). 
 
A part els alumnes han de portar de casa: 
 
Motxilla: amb capacitat per als llibres.  
A ser possible sense rodes. 
  
Carpeta Per tal d’endreçar els treballs que s’estan fent i no 
són acabats, es farà servir una carpeta que cada alumne 
portarà a casa seva. És imprescindible que la transportin 
cada dia a la motxilla per tal d’acabar les feines pendents, 
tant a casa com a l’escola. 
 
PISCINA A L’ESCOLA 
A l’escola,  els alumnes de 1r i 6è  fan piscina en horari 
lectiu una vegada a la setmana.   
L’Ajuntament subvenciona per mitjà del programa JO 
NEDO aquesta activitat per al 1r curs de Primària. 
Dia i Hora:  

! 1r curs: Divendres de 10h. a 10:45 h.  
Del 3-10-2014 al 19-06-2015. 
! 6è curs: Dijous de 15:30h. a 16:15h.  
Del 2-10-2014 al 4-06-2015. 

 
 
 
 
 
 



	  

9.	  ORIENTACIONS	  PER	  A	  LES	  FAMÍLIES	  D’EDUC.	  INFANTIL	  
INFANTIL	   

 
ANIVERSARIS 
 
Per facilitar la tasca pedagògica celebrarem els 
aniversaris segons acords amb els mestres tutors/es.  
 
Si us plau, no porteu llaminadures, només s’acceptaran 
galetes o similars. A les reunions de classe es parlarà 
de les característiques de celebració pròpies del cicle. 
 
 
 
EQUIP DE PSICOMOTRICITAT PER A P3, P4 i P5 
 
El dia de psicomotricitat l’alumne/a ha de venir a l'escola 
amb la roba adient posada: 

- xandall 
- calçat esportiu cordat amb velcro. 

 
És imprescindible aquesta equipació per poder realitzar  
l'activitat de psicomotricitat. 
 
 
 
 
JOGUINES 
 
Els alumnes no hauran de portar  joguines de casa. 
Tan sols podran portar-les quan el professorat així ho 
indiqui. 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.	  LLIBRES	  DE	  TEXT	  D’	  EDUCACIÓ	  INFANTIL	  I	  PRIMÀRIA	  
	  

	  

 
 

 
 

 
 

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA  
 

1r 
 

Matemàtiques 
Projecte Tornassol 1 

Editorial Teide 
 
 

Matemàtiques (Càlcul) 
Set i Mig (1-6) 
Editorial Teide 

 
 
2n 
 

Matemàtiques 
Projecte Tornassol 2 

Editorial Teide 
 
 

Matemàtiques (Càlcul) 
Set i Mig (7-12) 
Editorial Teide 

 
 

 
 



	  

5.	  LLIBRES	  DE	  TEXT	  D’	  EDUCACIÓ	  INFANTIL	  I	  PRIMÀRIA	  

 
CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA   
 

 
3r 
 

Matemàtiques 
Projecte Tornassol 3 

Editorial Teide 
 

Matemàtiques (Càlcul) 
Vuit i Mig (1-6) 
Editorial Teide 

 
Llengua 3 

Editorial Teide 
 
 

 
Lengua Castellana 

Editorial Teide 
 

Cool Kids 3 
Class book 

Oxford University Press 
 

Medi nat.soc.i cultural 
Cicle Mitjà 1 

Edit. Barcanova 
 

4t 
 

Matemàtiques 
Projecte Tornassol 4 

Editorial Teide 
 

Matemàtiques (Càlcul) 
Vuit i Mig (7-12) 
Editorial Teide 

 
Llengua 4 

         Editorial Teide 
 

 
Lengua Castellana 

Editorial Teide 
 
 

Cool Kids 4 
Class book 

Oxford University Press 
 

Medi nat.soc.i cultural 
Cicle Mitjà 2 

Edit. Barcanova 
 

 
 
 

9.	  ORIENTACIONS	  PER	  A	  LES	  FAMÍLIES	  D’EDUC.	  INFANTIL	  
INFANTIL	  

	  

 
 

 
 

 
 
EQUIP I MATERIAL que els alumnes han de portar de 
casa ha d’estar TOT MARCAT amb nom i cognom: 

 
ESPECÍFIC PER A P-3 

� Una motxilla mitjana, que puguin obrir i tancar ells 
mateixos. Sense rodes. 

� Dues bates, una dilluns i una dijous. Recomanem 
sense botons, amb goma als punys i beta per 
penjar. 

� Una bossa de roba, amb una cinta per poder-la 
penjar amb: 

- Dues capses grans de mocadors de paper. 
- Una jaqueta per sortir al pati. (A partir de 
l’octubre). 
- Roba de recanvi amb muda sencera, inclòs el 
calçat. 
- Tovalloles humides. 

        - Un got de plàstic amb nansa marcat amb el seu 
nom 

 
ESPECÍFIC PER A P-4 i P-5 

� Una motxilla mitjana, que puguin obrir i tancar ells 
mateixos. Sense rodes. 

� Dues bates, una dilluns i una dijous. La bata 
s’aconsella cordada per davant, amb goma als punys 
i beta per penjar 

� Una capsa gran de mocadors de paper. 
� Tovalloles humides. 
� Un got de plàstic amb nansa marcat amb el seu 

nom. 
 

 
TOTA LA ROBA (bata, jaqueta, etc.) ha de portar una 
cinta de goma d'uns 15 cm. de llarg per poder-la penjar.  
RECORDAR que també  ha  d'anar  marcada  amb  el  
seu  nom  i  cognom  sencer.   



	  

8.	  APORTACIONS	  ECONÒMIQUES	  

 
El Consell Escolar ha aprovat les aportacions 
econòmiques per al curs 2013-2014: 

 
Quota única de 160 € anuals que inclou: 
120€ (PACK 25 LLIBRES + material pedagògic 
fungible + + material fungible socialitzat)  
40€ (sortides) 
Fer l’ingrés en el compte de l’Escola Pere Vila:  
 

“la Caixa”  ES83 2100 0795 1502 0018 7647 
 

 
Indicant sempre el curs, nom i cognoms de 
l’alumne. 

 
 

El  pagament corresponent a les colònies de 6è 
és farà apart.  

 
 
MOLT IMPORTANT 
 
Cal lliurar la fotocòpia dels rebuts  
corresponents als tutors durant el 
primer trimestre. 

 
 
 
 

5.	  LLIBRES	  DE	  TEXT	  D’	  EDUCACIÓ	  INFANTIL	  I	  PRIMÀRIA	  

	  

 
 

 
 

 
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA  
 
  

5è 
 

Matemàtiques 
Projecte Tornassol 5è 

Editorial Teide 
 

Matemàtiques (Càlcul) 
Nou i Mig (1-6) 
Editorial Teide 

Llengua 5 
 Editorial Teide 

 
 

 
Mas plural 5 

La Casa del Saber  
G.P.Santillana 

 
Cool Kids 5 

Oxford  
 

Medi nat.soc.i cultural 5 
La Casa del Saber  

G.P.Santillana 
 

6è 
 

Matemàtiques 6è 
Projecte Tornassol  

Editorial Teide 
 

Matemàtiques (Càlcul) 
Nou i Mig (6-12) 
Editorial Teide 

 
Llengua 6 

  Editorial Teide 
 

 
Mas plural 6 

La Casa del Saber  
G.P.Santillana 

 
Cool Kids 6 

Oxford  
 

Medi nat.soc.i cultural 6 
La Casa del Saber  

G.P.Santillana 
 

 



	  

6.	  COMPROMISOS	  FAMÍLIA-‐ESCOLA	  
 

 
Podeu llegir el document sencer a: 

http://xtec.cat/escolaperevila/escola/escolaperevila.htm 
 

 
 

7.	  ORIENTACIONS	  GENERALS	  

	  

 
 

 
 

 
AUTORITZACIONS 
La fitxa signada a principi de curs servirà per a 
autoritzar totes les activitats que es realitzin fora del 
centre (sortides, visites...). 

 
ENTREVISTES 
 
Per sol·licitar una entrevista amb els mestres cal que 
les famílies concretin data i hora amb els tutors dels 
seus fills.  
 
Al llarg del curs els tutors us aniran convocant en el 
moment que creguin convenient a cada família.  

 
REUNIONS DE CLASSE 
 
Totes les classes, al principi de curs, faran reunions de 
família-escola. 

 
Calendari de reunions: 
 

� P-3, P-4 i P5  dimecres 14 d’octubre. 
� 1r , 2n i 3r   dimecres 8 d’octubre. 
� 4t,5è i 6è  dijous  9  d’octubre. 

 
 
 
És molt important l’assistència de totes les 
famílies. Les famílies assistiran sense infants a les 
reunions.  
 
Hi haurà servei de guarderia. Les reunions 
començaran a les 16:45 h. 

  
 



 

	  

7.	  ORIENTACIONS	  GENERALS	  
	   

ESMORZARS 
 
Cal que els alumnes vinguin a l’escola havent  esmorzat a 
casa. 
 
Tot i així, l’alumnat, pot portar un petit desdejuni per 
prendre a mig matí a l’hora del pati. Per raons 
dietètiques i de bons hàbits alimentaris, aconsellem 
portar un petit entrepà, fruita,fruits secs, etc. Demanem 
que eviteu  al màxim  productes de pastisseria 
industrial  del tipus  bollycao, donetes, donuts i 
similars. No es poden portar  llaminadures 
(“xuxes”), sucs, llaunes ni làctics. 

 
Com AGENDA 21 hi tenint en compte la preservació del 
medi ambient, volem reduir els residus no degradables.  
 
Per aquest motiu, demanem que el menjar que portin 
vingui embolicat en paper,  o bé en carmanyola,  o 
el “boc’n roll” que l’escola ha fet arribar a 
totes les famíies de Primària. 
 
Enguany continuem participant en el Pla de consum de 
Fruites i Hortalisses a l’escola. 
Dimecres seguirà sent el dia de la fruita. 

 
ÚS DE L’AGENDA 
 
L’agenda escolar és el mitjà de comunicació escrit entre 
l’escola i la família. És important fer-ne un bon ús i 
anotar-hi tot el que calgui. Tots els alumnes de 
l’escola  tenen l’agenda des del primer  dia de curs.  
 
Llibreta casa-escola de 1r i 2n, serà la mateixa, per 
tant només cal reposar-la quan estigui plena o 
deteriorada.  
A Cicle Mitjà i Cicle Superior, l’agenda serveix també per 
anotar els deures i anunciar les sortides. 

 
Tots els alumnes que portin una nota a l’agenda l’han de 
lliurar als mestres tutors a primera hora del dia. 
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ADAPTACIÓ ALUMNES P-3 
 
El dimarts 10 de setembre de 2013, de 10 a 11h, les 
famílies de P-3, amb els seus infants, estan convidades a 
passar per les classes de P-3 per conèixer a les mestres i 
les aules.  
 
 
Procés d’adaptació, dels nens i nenes de 3 anys: 
 
Els dies 15, 16 i 17 de setembre serà de 9 a 10:30h . per 
un grup i de 11:00h. a 12:30h. per l’altre grup. A partir del 
18 de setembre, l’horari lectiu i l’ús del servei de menjador 
serà com el de la resta de l’alumnat de l’escola. 
 
ABSÈNCIES I MALALTIES 
 
En el cas que un alumne hagi de marxar abans de l’hora 
de sortida, l’hauran de venir-lo a buscar.  
 
Preguem a les famílies que avisin a l’escola si per algun 
motiu l’infant no pot assistir a classe.  
 
En el cas de malalties infeccioses (xarampió, varicel·la, 
conjuntivitis, etc.) cal portar un informe del metge 
certificant l’alta que permeti l’alumne reincorporar-se a 
l’escola. 
 
D’acord amb la  normativa vigent, l’escola no subministrarà 
cap tipus de medicament.  
 
 
Si detecteu algun cas de polls o llémenes, aviseu 
immediatament al tutor/a i adopteu les mesures 
necessàries per eliminar-los fins al final del tractament.  
 
 
 
 


