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TUTORS/ES 
P3: Encarna Torrente 

P4: Sònia Delgado  
P5A: Salud Burgos 
P5B: Pilar Albó 

1rA: Laura Garriga 
1rB: Alba Gort 
2nA: Lorena Expósito 
2nB: Roser Quesada 
3rA: Verònica Sánchez 
3rB: Imma Juncà 
4tA: Mercè Boba 
4tB: Meritxell Salvat 
5èA: Maria Adell 
5èB: Gemma Moñuz 
6èA: Natàlia Castells 
6èB: Christina Grund  

 
ESPECIALISTES 
Anglès: M. Rosa Ramèntol, Francesc Espadero, Helena Roca 
Ed. Especial: Laia Sánchez i Esther Miquel 

Música: Xavier Dangla, Montse Garcia 
Ed. Física: Almudena Gómez, Maria Adell 
Reforç infantil: Helena Roca 

TEI: Carolina Benítez 
Aux. Ed. Especial: Mercè Guàrdia 

 
COORDINADORS/ES 
Ed. Infantil: Encarna Torrente 
1r cicle de primària: Roser Quesada 

2n cicle de primària: Christina Grund 
Riscos Laborals: Natàlia Castells 
Lingüística: Lorena Expósito 
Informàtica: Xavier Dangla 
 
EQUIP DIRECTIU 
Directora: Susana Ortega 
Cap d’Estudis: Montse Garcia 

Secretària: Anna Alibés 
 
PERSONAL NO DOCENT 
Administrativa: Montse Casanovas 
Conserge: Pere Ribas 

 
SERVEIS 
 

Psicopedagog de l’EAP: Sergi Pérez 

CREDA: Marta Guanyabens 
 



 

 

Relació Família-escola 

L’escola i les famílies tenim un mateix objectiu: l’educació dels vostres fills/es. Per aquest 

motiu fomentem una relació estreta i coordinada. 

 
. Reunions d’aula a l’inici de curs 

. Entrevistes amb els tutors/es 

. Llibreta viatgera: de P3 a 1r 

. Agenda: de 2n a 6è 

. Informes trimestrals 

. Comunicats en paper o via correu electrònic 

. Blocs d’escola 

Horari d’atenció: Cal sol·licitar cita amb antelació. 

Direcció: dimarts de 15:00 a 16:30 i divendres de 11:00 a 12:30 

Tutors/es: dimarts de 12:30 a 13:30 

 

Horari i calendari 

De 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30h 

1r Tr.: del 12 de setembre al 22 de desembre de 2017 

2n Tr.: del 8 de gener al 23 de març de 2018 

3r Tr.: del 3 d’abril al 22 de juny de 2018 

FESTIUS 

. 12 d’octubre 

. 13 d’octubre  

.1 de novembre 

. 6, 7 i 8 de desembre  

. 12 de febrer 

.30 d’abril  

. 1 de maig  

. 4 de juny 

HORARI INTENSIU 

De 9:00 a 13:00h: 

. 22 de desembre de 2017 

. del 11 al 22 de juny de 2017 



 

 

Entrades 
 

L’escola obrirà les portes a les 8:57 i a les 14:57h i tancarà a les 9:05 i 15:05h. 

Alumnes  primària: entraran sols fins a les seves classes on els esperaran els seus mestres respectius. 

Alumnes d’infantil: entraran acompanyats fins a la urna.  

 

 

Sortides 

 

Alumnes d’infantil: els pares/mares/tutors recullen els nens a la terrasseta de cada classe. 

 

Alumnes primària: els/les mestres acompanyaran els alumnes fins a la porta. A cicle inicial, els/les 

mestres lliuren els alumnes a la mare, pare o persona degudament autoritzada. 

 

Un cop hagueu recollit els vostres fills/es cal que abandoneu el recinte escolar per garantir la 
seguretat dels alumnes que es queden a extraescolars i acollida. 

 

Retards i absències 

 

És molt important fomentar l’hàbit de la puntualitat entre tots.  

Si per algun motiu els vostres fills/es arriben tard o no poden assistir a l’escola, cal que ho 

justifiqueu per escrit o trucant al centre, i a ser possible amb antelació. 

Quan un alumne arriba tard, haurà d’entrar per la porta principal (Plaça dels Enamorats) juntament 

amb l’adult que l’acompanyi que haurà d’omplir un full de registre del retard.  

Durant l’horari escolar cap alumne/a pot sortir sol/a del centre. 



 

   

Esmorzars 

Fomentem els hàbits d’una dieta sana i participem en el Pla de Consum de Fruita. Us 

proposem que els dijous porteu fruita per esmorzar. 

Reciclatge 

Fomentem l’ecologia i la cura del medi ambient a través del reciclatge selectiu. 

S’aconsella NO portar paper d’alumini pels esmorzars. 

Joguines 

No s’han de portar de casa. L’escola proporciona les que considera adequades 

segons l’edat i el tipus d’activitat que es realitza tant en hores lectives com de 

menjador. 

Pla d’emergència 

Anualment es practiquen simulacres. 

Administració de medicaments 

Per seguir un tractament dins de l’horari escolar cal signar una autorització i portar 

la recepta del metge amb la dosi indicada. 

Sanitat 

Col·laborem amb el programa de vacunacions municipal.  

En cas de malalties infeccioses (conjuntivitis, varicel·la..) o per contagi de polls, cal 

seguir el tractament adequat i no es pot venir a l’escola fins passat el període de 

contagi. 

No és permès fumar en tot el recinte escolar. 

Bates 

A infantil i cicle inicial. En cal una altra pel menjador i per a tots els alumnes per a 

l’àrea de plàstica. 

Bicicletes 

Disposem  d’aparcament de bicicletes i patinets a dins del recinte sota la 

responsabilitat de l’usuari. Cal respectar el carril “bici-patinet”. (cadenat) 

Ús d’aparells 

No es poden portar càmeres fotogràfiques ni mòbils a l’escola (utilització). Tampoc a les 

sortides escolars. 
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AMPA 

 

 

ampa@ampalesfonts.org 

http://ampalesfonts.blog.cat/ 

 

Gestiona el material socialitzat i la socialització de llibres.  

Ofereix servei d’acollida de matí  i tarda i organitza les activitats extraescolars. 

 

Menjador   

 

Amb cuina pròpia, gestionat per l’empresa Saned. 

Cal inscriure’s o renovar el servei cada curs escolar.  

Trobareu tota la informació a la pàgina web de l’AMPA. 


