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Pàgina web de la ZER: http://agora.xtec.cat/zer-plaurcen/ 

 

Bloc de l’escola: http://blocs.xtec.cat/ceipeltimo 

Il·lustració de Joan Turu 

http://blocs.xtec.cat/ceipeltimo
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BENVINGUTS AL NOU CURS 

 

 

Un curs més el Claustre de professors us donem la benvinguda i esperem tenir un bon curs 

escolar 2016-2017. 

El nombre d’alumnes d’aquest curs a la nostra ZER és de 118, ( 39 a l’Escola El Roser del 

Poal i 79 a l’Escola El Timó) aquest nombre d’alumnes ens permet de tenir el mestre 

d’educació especial a jornada sencera. 

Hem començat el curs al nou edifici de l’escola, un espai que ens donarà moltes 

possibilitats, algunes de les quals encara per descobrir, però que al llarg del curs segur que 

les sabrem trobar. 

El principal objectiu per aquest curs està en adaptar-nos al nou espai.  

Entre d’altres coses el curs passat varem catalogar tots els llibres de l’escola, aquest curs 

esperem posar en funcionament la biblioteca. 

Els mestres ens vam formar per treballar de forma cooperativa a les aules, metodologia 

que aquest any anirem introduint a tots els grups. 

I a més a més de treballar també esperem poder gaudir molt. 

 

                                        El Claustre 
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 ORGANITZACIÓ  HORÀRIA    

 

L’horari del centre en període lectiu és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       HORARI DE VISITES     

Mestres 

Els tutors i els mestres itinerants rebran als pares a hores concertades. 

 

Direcció 

Els dijous de 15 a 17 de la tarda 

 

Secretaria 

Els dijous de 15 a 17 de la tarda 

Fora d’aquest horari, cal concertar visita. 

 

Equip d’assessorament pedagògic 

Psicòloga: Rebrà als pares prèvia cita. 

 

Horari habitual 

- Matí:De 9 a 13 

- Tarda :De 3 a 5. 
 
Jornada intensiva 

- 22 de desembre de 9 a 13. 

- Del 6 al 21 de juny de 9 a 13 
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 CALENDARI ESCOLAR 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Inici de curs 12 de setembre de 2016 

Acabament classes 22 desembre de 2016 

Jornada intensiva 22 de desembre de 2016 

Vacances Nadal 23 desembre al 8 de gener 2016 

SEGON TRIMESTRE 

Inici de classes 9 de gener de 2017 

Acabament classes 7 d’abril de 2017 

Vacances de Pasqua 8 d’abril al 17 d’abril 2017 

TERCER TRIMESTRE 

Inici de classes 18 d’abril 2017 

Acabament classes 21 de juny 2017 

Jornada intensiva Del 5 al 21 de juny 2017 

DIES FESTIUS  

ANY 2016 12 d’octubre 

1 de novembre 

6 i 8 de desembre  

ANY 2017 1 de maig 

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 

ANY 2016 31 de d’octubre 

9 de desembre 

ANY 2017 20 de març 

FESTES LOCALS 

ANY 2017 3 de febrer i 17 de març 
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PROFESSORAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDAMON 

P3-P4-P5 GEMMA HURTADO GALITÓ 

Reforç a Infantil ASSUMPCIÓ JOVÉ PLANES  

CI MÒNICA PRIM MONTSERRAT 

CM MARIA TERRADO ARIAS (2/3 DE JORNADA) 

NÚRIA SALVIA SOLSONA(1/2 JORNADA) 

CS JORDI BARÓ OTO 

REFORÇ /ANGLÈS EI I CI ANNA BENET CERVERA (2/3 DE JORNADA) LA SUBSTITUEIX MARTA MARCH 

CASTELLÀ PATRICIA CAZALILLA CHERCOLES 

ITINERANTS 

E. FÍSICA EDUARD  MARCH GARCIA 

ANGLÈS JUDIT BOLDU RIUS 

MÚSICA NÚRIA SOLÉ TARGA 

E.ESPECIAL OLGA TORRELLES CARRASCO (2/3 DE JORNADA) 

ELISABET BARRAL CANTURRI(1/3 DE JORNADA) 

RELIGIÓ GONZALO CÉSPEDES ROSELL 

PERSONAL DE SERVEIS EDUCATIUS 

PSICÒLOGA CONXITA CAVERO 

PERSONAL NO DOCENT 

ADMINISTRATIVA VALERIA DANIEL MIRÓ 
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CONSELL ESCOLAR 

 

El Consell Escolar, és l’òrgan col·legiat on estan representats els diferents sectors de la 

comunitat educativa (pares, mares, professors, ajuntament i serveis ) i coordina, aprova i 

gestiona totes les activitats del centre. És el Consell Escolar de ZER el que assumeix 

aquestes funcions. També tenim Consell Escolar a cada un dels centres on es gestionen els 

aspectes específics de cada centre. 

 

Composició del Consell Escolar de la ZER 

o La directora de la ZER. 

o Cap d’estudis de la ZER. 

o La secretària de la ZER  

o 2 mestres representants del claustre de la ZER 

o 1 representant de cada ajuntament (2 en total) 

o 1 representant del pares  (2 en total) 

o La secretària administrativa de la ZER 

 

Membres del Consell Escolar del nostre centre 

Presidenta :  

 Assumpció Jové  

Secretària:  

 Mònica Prim  

Mestres :  

 Jordi Baró  

 Maria Terrado  

 Patricia Cazalilla  

 Núria Salvia 

 

 

 

 

Representant de l’AMPA : 

 Miquel Molina  

Representants del pares: 

 Àlex Castell  

 Xavier Riu  

 Luis Asín  

Representant ajuntament: 

 Mª Dolors Tella  

 

Els pares i mares poden recórrer al sector que creguin oportú per tal d’aportar propostes 

pel bon funcionament del centre.  
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES  

  (AMPA) 

 

Associació formada per tots els pares i mares dels alumnes. 

Objectius: 

- Promoure activitats extraescolars. 

- Recolzar econòmicament les propostes i projectes del centre. 

- Promoure la participació dels pares/mares en la gestió del centre. 

- Defensar els seus interessos davant la comunitat educativa. 

- Tenir un representant al Consell Escolar. 

Composició de la Junta de l’AMPA 

Núria Carulla  

Noemí Montull  

Mercè Tella  

Miquel Molina  

Eduard Tella  

Jordi Miquel 

Sisco Llovera 

 

 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA  

     (Pla Català de l’esport) 

 

Associació formada per pares i mares dels diferents pobles de la ZER i 2 mestres de la ZER. 

 

Objectiu: 

-Foment, organització, coordinació de la pràctica de l’activitat física i esportiva en els 

centres docents que formen part de la ZER horari no lectiu. 
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ACTIVITATS,CELEBRACIONS  I  SORTIDES 

 

 Primer trimestre:  

Sortida tots per la castanyada a l’Aula de Natura Castell de Saidia al pla de la Saira, 

Almacelles, 28 d’octubre de 2016 

La Jornada de la Música, segona quinzena de novembre de 2016. Sidamon 

Nadal a cada centre, desembre de 2016. 

 

 Segon trimestre: 

Fi de trimestre a cada centre. 

Sortida CM i CS: 21 de març al Camp d’aprenentatge del Bagés. 

Sortida EI : 23 de març. Cal Gort, Pobla de Cérvoles. 

Cantata: CM 2 d’abril a Miralcamp 

 

 Tercer trimestre: 

Jornades culturals 

Sortida tots: 1 de juny a Copons. 

Cloenda a Sidamon, 21 de Juny de 2017 

 

Hi han activitats de dinàmica comarcal o d’altres que encara no estan concretades les 

dates, English Day, Trobada esportiva, Sortida a l’Ins La Serra... 

 

NORMES PER LES SORTIDES/EXCURSIONS 

 

 A les sortides fora del poble caldrà portar el xandall de l’escola. 

 A les sortides cal portar una motxilla sense carró i si pot ser que es pugui ajustar al 

davant . 

 Recomanem que per dinar portin entrepans i aigua per beure. 

 Els alumnes d’Educació Infantil hauran de portar una muda a la motxilla. 
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PROJECTES 

 

 Continuació del Projecte d’innovació en Llengües estrangeres: Inici de la llengua 

anglesa  a P3, i la Plàstica en anglès a CS  

 Treball en grups internivells. 

 Treball cooperatiu a tots els nivells. 

 Programa “Mengem + fruita”.  

 L’hort escolar. 

 Pla català de l’esport. 

 Programa de biblioteca escolar. 

 

 

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

 

Carta de compromís 

Aquest document és normatiu del Departament d’Ensenyament i pretén  institucionalitzar 

el compromís que adquirim tan l’escola com les famílies a l’hora d’ensenyar als nostres fills 

i filles. 

Cal signar-lo en començar l’escolarització i un altre cop a primer de primària. 

Agenda 

L’agenda dels alumnes de primària conté uns fulls informatius que cal que us llegiu i els 

tingueu presents. 

Informes 

Educació Infantil : es donaran dos informes. Un durant els primer semestre i l’altre al final 

de curs. 

Educació primària : es donaran tres informes, a l’acabament de cada trimestre. 

Dels informes cal retornar el resguard signat a l’escola. 

Entrevistes 

El primer trimestre es realitzarà una entrevista amb tots els pares de P3. En els altres 

cursos es realitza durant el segon trimestre . I sempre que es consideri necessari per part 

vostra o dels mestres. 
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Autoritzacions per les excursions  

Cal fer saber al tutor/a del vostre fill/a l’assistència o no assistència a les sortides, 

assenyalant en el paper de la sortida la vostra autorització o no autorització . 

Cal fer l’ingrés al següent número de compte i sempre hi ha de constar el nom del 

alumne/a i el poble. 

 

ES8501828137070201501228 

 

 

 

ESMORZARS I ANIVERSARIS 

 

Els nens i les nenes han de venir esmorzats de casa. En tot cas, poden dur un petit 

“entreteniment”, preferentment entrepans o fruita, una cosa sol. 

Com cada curs treballarem els hàbits saludables, i una de les activitats serà esmorzar 

entrepà el dimarts i fruita  el dijous. 

Una de les coses que trobem molt adequades a l’hora de celebrar els aniversaris és que es 

porti algun joc, conte, ...  per l’aula, no és obligatori. 

No poden portar ni esmorzar ni res de menjar doncs tenim molts nens i nenes amb 

diferents intoleràncies alimentàries. 

 

          

NORMES D’HIGIENE I SALUT 

 

 Quan un alumne/a es trobi malament (febre, mareig…) s’avisarà als pares o familiars. 

 En cas de malaltia infecciosa (conjuntivitis, xarampió, varicel·la…) l’alumne/a haurà de 

romandre a casa fins que es recuperi. 

 En cas d’existència de paràsits (polls), caldrà notificar-ho a l’escola, per tal d’evitar 

possibles contagis i netejar-los. 

https://www.bbvanetcash.com/SESKYOP/kyop_mult_web_pub/index.html
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BATES I ROBA A EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 

●  Demanem que  tots els alumnes d’Educació Infantil portin bata. 

● Els més petits caldria que portessin roba còmoda per aconseguir una millor autonomia. 

● Evitar sempre que es pugui roba amb botons, cinturons, tirants… 

● Tots els alumnes de parvulari , han de dur una bossa (marcada amb el nom), amb un 

recanvi complert de roba. 

 

 

EQUIPAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Per a poder realitzar aquesta activitat els nens i nenes han de venir vestits/des amb xandall 

i sabatilles esportives. 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR   

 

L’aportació de material escolar per aquest curs serà de 60 euros , que es pagaran en dues 

vegades, la primera durant el primer trimestre i la segona al segon. Amb aquesta aportació 

es fa l’adquisició de material escolar comunitari i individual dels nens i nenes. 

Els alumnes que no estiguin al corrent de pagament de la quota de material no podran anar 

a les sortides. 
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 SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 

 

El menjador és un servei educatiu més de l’escola. 

El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària.El preu és de 6’20€ els habituals ja 

sigui tota la setmana o algun dia fix i 6’80€ els esporàdics 

Els nens que es queden esporàdicament cal avisar a la monitora amb 10 dies d’antelació. 

L’hora de dinar és a la 1 del migdia.  

El dinar és de càtering línia freda i el subministra l’empresa SERUNION-ALESSA. 

Les faltes no comunicades abans de les 13:00h es cobrarà el dinar. 
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ALGUNES NORMES DE L’ESCOLA 

 Continuarem  sent  molt curosos amb les normes de convivència i conducta dins el 

centre.  

 A l’escola  les notificacions es faran amb continuarem correu electrònic. 

 Esteu alerta amb els comunicats que es pengen al taulell d’anuncis. 

 Les carmanyoles han de portar el nom. 

 Per beure només es pot portar aigua i tampoc es poden portar llaminadures. 

 No es recomanable que portin cremes o protectors pels llavis. 

 Administració de medicaments a alumnes: per administrar medicaments als alumnes 

cal que el pare, mare o tutor porti 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 legal han d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi 

al personal del centre que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que 

sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. Trobareu impresos a la 

pàgina web de l’escola o els podeu demanar al tutor. 

 Sortides de l’escola: si algun nen o nena ha de marxar abans de l’escola, cal que ho 

comuniqueu a través d’una nota escrita signada pel pare, mare o tutor, indicant a quina 

hora el vindreu a buscar. No es permet la sortida d’alumnes sols dins l’horari lectiu. 

 Absències: cal avisar i justificar, els retards i les absències dels nens i les nenes al tutor 

o tutora. 

 Activitats complementàries que es realitzen fora de l’escola: caldrà que autoritzeu les 

sortides al poble amb una autorització única vàlida per a tot el curs. En les sortides fora 

del poble caldrà fer saber al tutor/a l’assistència o no assistència, assenyalant en el 

paper de la sortida la vostra autorització o no autorització. 

 El dret d’imatge i de l’ús d’internet el signarem un cop en començar el curs si algú 

durant el mateix vol canviar pot demanar-ho a la direcció. 

 El canvi de religió a educació en valors morals o cívics es pot sol·licitar al juny abans de 

passar al nou curs, al mes de setembre ni a mig curs no es podrà canviar. 
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PER A UNA MILLOR CONVIVÈNCIA 

 

 

- La puntualitat a les hores d’entrada i sortida és un hàbit que cal educar. 

 

- Us demanem que procureu que els vostres fills i filles entrin de forma ordenada a 

l’escola. 

 

- Per un millor aprofitament escolar convé que els alumnes arribin a l’escola ben dormits 

i esmorzats. Evitar gormanderies i aliments prefabricats. 

 

- En els deures cal que els nens/es rebin un suport familiar. 

 

- Hem d’educar en el respecte i la tolerància i ho hem de fer entre tots els que formen la 

comunitat educativa (pares, mestres, nens, poble…) 

 

- Cal tenir una actitud positiva i participativa en la vida escolar (assistència reunions, 

entrevistes, participar en activitats quan calgui, revisar l’agenda…). 


