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CURS ESCOLAR 2019-2020 
 

Cal guardar aquest dossier. Conté informació útil per a tot el curs. 
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ELS CANVIS, REPTES I OPORTUNITATS 
 

Les novetats en l’equip directiu, estan obrint pas a un canvi generacional ple d’il·lusió i empenta, que 

s’ha anat gestant amb el temps, nodrint-se de l’experiència i al mateix temps aportant nova energia 

en la consolidació i creació de projectes. La participació activa, dins de la cerca constant per donar 

resposta a les necessitats educatives dels nostres infants, reflecteix aquest esperit de canvi, que 

manté la línia de treball i al mateix temps projecta metodologies enriquidores i posa a l’abast recursos 

educatius, cada dia  més necessaris en la societat actual. 

Ja fa temps que ho anem explicant. Els canvis metodològics (que es fan mica en mica) van obrint pas 

a la memorització de continguts, que va perdent pes en l’era de la informació. Emergeix la necessitat 

d’educar per la recerca, la selecció, l’esperit crític, la gestió, el saber treballar en equip, i, com a eina 

imprescindible, la gestió de les emocions i saber viure en societat.  

Per a tot això, a l’escola estem treballant en molts projectes que ens ajuden a aconseguir aquests 

objectius: 

 

 “Projecte Innovació Pedagògica: Plans Educatius d’entorn 0-20” 

 “Pla d’entorn” (tallers d’estudi, patis oberts...) 

  “ILEC” (impuls a la lectura) Consolidació. 

 “Projecte lingüístic” (tractament de les llengües)  

 “Llengües estrangeres. Projecte GEP” (millora de la competència lingüística en anglès)  

 “Pla d’acció tutorial” (per coordinar l’atenció integral de l’alumne),  

 “Projecte reutilització de llibres” (estalvi i sostenibilitat) 

 “Pla de sostenibilitat” (embolcalls, tractament de residus i hort) 

 “Biblioteca PUNTEDU” (la lectura sempre ens acompanya) 

 “Ioga a l’escola” (cos i emoció) 

 “Pla Català de l’Esport” (l’activitat esportiva i la salut) 

 “Projecte Sí” “Infadimed”. (alimentació i salut) 

 Delivering Happiness (escola feliç) 

 Xarxa Competències Bàsiques 

 Matemàtica manipulativa 

 Ambients a Infantil 

 Franges horàries a Primària per treballar amb noves metodologies 
 

Aquest curs el comencem amb el convenciment que hem d’apostar pels canvis, conscients de voler 

fer la feina ben feta i amb la calma planificar, organitzar, valorar, fer propostes de millora i així donar 

continuïtat a tot allò que valorem com a bo, descartar el que no funciona i incorporar tot el necessari 

pel progrés del nostres infants. 

Tenim molt clar, com a mestres, que participem en l’educació dels vostres fills en un període de la 

seva vida. Període, per cert, molt important, i ens sentim molt orgullosos de ser-hi. És una etapa on la 

col·laboració i el seguiment de la família és cabdal. L’actuació conjunta i coordinada és garantia de 

bons resultats.  

Us convidem també a participar en la vida escolar, dins de les vostres possibilitats: L’AMPA, el 

Consell Escolar, Delegats i Delegades, Conta contes, acompanyaments en algunes sortides i 

activitats puntuals...  

La vida a l’escola és intensa, viure-la des de la proximitat en activitats o, fins i tot, ser membre actiu 

de l’AMPA i/o del Consell Escolar, la fa més gran i dóna la satisfacció de ser part responsable de la 

millora de l’escola dels vostres fills, de l’escola  pública,  de l’escola de tots. 

                                                                                          MOLT BON CURS A TOTHOM!! 

Equip docent Escola Sant Josep           
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JUNTS FEM ESCOLA! 
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CLAUSTRE DE L’ESCOLA 

EQUIP DIRECTIU: 
 

Director................................. Víctor García Soria 
Cap d’Estudis.......................  Mónica Fernández Carrión 
Secretària-Administradora... Tania González Expósito 

 
PROFESSORS TUTORS: 

 

Educació Infantil        
 

Parvulari 3A anys................   Marta Gómez De Amos 
Parvulari 3B anys................  Rosa Maria Boira Armengol 
Parvulari 4A anys................  Vanesa Díaz Velasco Ruiz      
Parvulari 4B anys................   Anna Farré Morgo           
Parvulari 5A anys................   Maria García Bernal M.  
Parvulari 5B anys................   Lourdes Jardí Giralt   
 

Educació Primària  
 

Primer A..............................   Dolores Pérez García 
Primer B..............................   Meritxell Perelló Vila 
Segon A..............................  Susanna Sales Mira 
Segon B..............................   Jenny Piulachs Roig (Coordinadora C.I.) 
Tercer A..............................   Carolina Donda Villamor 
Tercer B.............................    Magda Moyés Montalbán  
Quart A...............................   Neus Guerrero Cubero (Coordinadora C.M.) 
Quart B...............................   Verònica Vela Díaz 
Cinquè A.............................   Cristina Cabanellas Carballo 
Cinquè B.............................   Verònica Gómez Mármol 
Cinquè C ............................   Priscila Escudero López 
Sisè A.................................   Silvia Rey Serrano 
Sisè B.................................   Victoria Carrasco Moreno 
Sisè C.................................   Maria Mayor Gayán  
 

ALTRE PROFESSORAT DEL CENTRE: 
 

Coordinador TAC ............................ Victor García Soria 
Esp. de llengua anglesa..................  Sònia Fernández Pérez  (Coordinadora C.S.) 
                                                Júlia Garcia Cabello  
      Cristina Cabanellas Carballo 
                                                          Sergi Sánchez Zapata 
Esp. d’Educació Física.................... Ana Vázquez Chimeno, Javier Alcántara Sánchez   
Esp. Música………………...............  Diego Zárate Calderón 
Suport Pedagògic...........................  Isabel Pujol Boira - MªJosé Segura Giménez - Susanna Sales  
Aula SIEI.........................................  Beatriz Martínez Rabadán i Aida de la Torre Del Pozo 
Psicomotricitat Infantil.....................  Blanca Franco Mauri – Tania González Expósito 
Professora Ioga…………….............  Blanca Franco Mauri   
Religió Catòlica............................... Mª José González Troya 
Tècnica Integració Social ...............  Mª Fernanda Arana López 
Assessorament Psicopedagògic........................................  Marga Doménech 
Ajut alumnes amb deficiències auditives (CREDA)............ Cristina Guevara 
Teatre escolar..................................................................... Toni Pastor i Pi  
Treballadora social de l’EAP..............................................  Eduard Guasch 
Fisioterapeuta.....................................................................  Mª José Garrido Moreno 
 

PERSONAL NO DOCENT 
 

- Administrativa................................................................. Victòria Hernández Acevedo. 
- Conserge........................................................................ Lucía Carrasquilla Hernández 
- Tècnica d’educació Infantil............................................. Sònia Martínez Guerrero 
- Vetlladora ....................................................................... Paqui Álvarez                    
- Coordinador menjador.................................................... Adrián Cortés (Paladarines) 
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MEMBRES ACTUALS DEL CONSELL ESCOLAR 

 

 
 Equip Directiu:       
                                Víctor García Soria (Director) 
                                Mónica Fernández Carrión (Cap d’estudis) 
                                 Tania González Expósito (Secretària) 
 

 Sector Professors: 
     Cristina Cabanellas Carballo 

         Júlia García Cabello 
                                Sonia Fernández Pérez  
                                Anna Farré Morgo 

Mª José Segura 
 

 Sector Pares:   
                               Cristina Lineros Julián 
                                 Sonia Domínguez Gañez 
                                Nadia Arimón Romero 
                                 Tere Madrid García 
                                 Paquita Poveda Lucas 
 

    
 Representant de l’AMPA: Vanesa Agüera Martínez 
 

 Representant del Personal no docent: Sonia Martínez Guerrero 

 
 Representant de l’Ajuntament: Patricia Higueras Ovejero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Adaptació P3: 12 i 13 (2 torns de 9 a 10:30h i de 11:00 a 12:30h), 16 de setembre de 9 a 12:30h 

 Divendres 20 de desembre de 9 a 13h 

 Jornada intensiva: del 8 al 19 de juny del 2020, de 9 a 13h 
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L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Sant Josep, a la qual pertanyeu, us dóna la 

benvinguda al nou curs 2019-2020. 

És bo que sapigueu que la Junta Directiva gestiona el dia a dia de l’Associació i que l’assemblea 

de famílies sòcies es troba un cop a l’any, al llarg del primer trimestre del curs. 

Restem a la vostra disposició al despatx de l’Ampa (al costat del gimnàs) en l’horari que trobareu 

al quadre d’activitats. 

 

 
SERVEIS I ACTIVITATS QUE S’OFEREIXEN A LES FAMÍLIES: 
 

   Reutilització de llibres (a partir de 3r de Primària).  

   Monitors per a les sortides.  

   Servei de menjador i d’acollida matinal. 

   Servei de biblioteca en horari extraescolar (16:00 a 17:30).  

  Obertura dels patis en horari extraescolar (16:00 a 17:30).  

   Organització de la Castanyada (de P3 a 2n de Primària). 

   Visita del patge reial al Nadal i esmorzar amb xocolata desfeta. 

  Estrena econòmica per cobrir les necessitats de cada classe.  

 Aportació de material didàctic i lúdic per a tota l'escola. 

   Projecte Hàbits Saludables.  

  Casal d’Estiu i setembre  

  Colònies el mes d’abril.  

   Loteria de Nadal.  

 Sant Jordi, llibres, roses, berenar literari.  

 Aportació a actes solidaris mitjançant una xocolatada. 

 Aportació per la cloenda dels alumnes de 6è. 

  Festa de l’AMPA el dissabte de la setmana cultural.  

  Sopar familiar de fi de curs. 

 ... 
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A l’Escola Sant Josep, tenim una gran  ESCOLA  ESPORTIVA, que la configuren un gran equip de monitors/es 
amb la bona coordinació de l’Escola i de l’AMPA. Això permet oferir moltes activitats a uns preus molt 
assequibles I poder fer un programa esportiu de molta qualitat i varietat , totalment vinculat al programa 
d’educació física que hi ha a l’Escola. 

 
També durant el curs farem tallers de 4 sessions que ens  servirà per millorar l’experiència motriu dels 
nens/es, alguns d’aquests tallers acabaran en extraescolar esportiva permanent. 

 

TALLERS QUE FAREM DURANT L’ANY: 

 

Preparació cursa popular Sant Vicenç  Pentatló Modern  Escacs-dinàmics 

 

Jocs amb anglès  3x3 bàsquet  3x3 futbol   Raquetes  

 

Preparem competències bàsiques Grans jocs de pati tennis taula         Acrosport
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Bon curs 2019-2020!!!! 
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QUÈ HEM DE FER PER DEMANAR UNA ENTREVISTA? 
 

 Recordeu: El primer interlocutor sempre serà el/la tutor/a. 

 
ENTREVISTES AMB L’EQUIP DIRECTIU: Cal trucar al telèfon 936724739 i demanar 

hora. (Per assumptes molt urgents es pot acudir a l’escola immediatament). 

 

ENTREVISTES AMB ELS/LES TUTORES: S’ha de concertar hora amb els respectius 

tutors/es dins l’horari lectiu. És desitjable convenir-les amb antelació. P-3 i P-4 es pot fer 

de viva veu o mitjançant una nota. De P-5 a 6è  a través de  l’agenda. 

  

ENTREVISTES AMB PROFESSORS NO TUTORS: comunicar-ho al professor/a tutor/a i 

aquest/a els posarà en contacte. 

 
 

QUÈ HEM DE FER SI CANVIEN LES  DADES PERSONALS  DE LA 
FAMÍLIA O TUTORS LEGALS (DOMICILI, TELÈFON, ETC.)? 
 

Comunicar-ho el més aviat possible al tutor/a i/o al despatx de Direcció. La Base de 

Dades de l’Escola cal que estigui sempre al dia; de no ser així es produirien mancances 

indesitjables de comunicació amb la família. 

La gran irrupció del telèfon mòbil ha provocat que hi hagi bastants canvis que no 

ens són comunicats: cal  evitar aquestes situacions. 

 

 

QUÈ HEM DE FER SI VOLEM CANVIAR L’OPCIÓ DE RELIGIÓ A 
ALTERNATIVA O VICEVERSA? 
 

Per poder canviar l’opció realitzada pels pares o tutors legals, abans de començar un nou 

curs, caldrà comunicar aquesta voluntat de canvi per escrit, a la Direcció del Centre, 

durant el darrer trimestre del curs anterior (des del despatx es facilitarà, a qui ho 

sol·liciti, un document a tal efecte). 

 
 

EN QUINS CASOS  ES RETORNEN ELS DINERS DE LES SORTIDES? 
 

Només es retornarà l'import de la sortida en aquells casos de malaltia i amb justificant del 
metge. En aquests casos només es retornarà l'import del cost de l'activitat que es paguen 
per alumne, no es retornarà l'autocar ni les activitats que es paguen com a grup. Els 
diners, en tot cas, es retornaran a final de curs. 
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QUÈ HEM DE FER SI DETECTEM POLLS ALS FILLS? (PEDICULOSI) 
 

1.-Avisar el professorat. 

2.- Iniciar el tractament. 

 

Aquest tractament és només per a després d’una infestació. Mai per a una prevenció. Cal 

doncs: 

1.- Adquirir en una farmàcia  una  loció  antiparasitària i seguir estrictament les 

instruccions, tenint en compte que segurament s’haurà de repetir el tractament 

diverses vegades per tal de matar els polls que vagin sortint dels ous. 

2.- Mullar els cabells amb la loció. No estalviar-ne a la zona de les orelles, el serrell  

i el clatell. 

3.- Després del temps esmentat a les instruccions de producte, rentar el cap amb 

xampú. 

4.- Esbandir el cap amb aigua i vinagre (la proporció és d’una part de vinagre per 

dues d’aigua). 

5.- Treure les llémenes (ous) amb la mà o amb una pinta. 

 

El tractament s’ha de repetir 10 dies més tard i 20 dies després, per seguretat. 

 

No oblidar de submergir en la loció antiparasitària els objectes relacionats amb els cabells: 

pintes, raspalls, passadors, ornaments, etc. 

 

Tenir o haver tingut polls no és cap situació ni vexatòria ni vergonyant, ni té res a veure 

amb una manca d’higiene personal o familiar,  doncs els polls salten d’un cap a un altre 

amb molta facilitat. 

 

Quan hi hagi evidència de polls cal comunicar-ho al professor/a: caldrà portar a terme 

totes aquestes actuacions. 

 

Aquest protocol ha estat elaborat tenint en compte un document editat pel  Col·legi de 

Farmacèutics de Barcelona. 

 

 

 

 

NOTA: Es prega que reviseu els caps tot sovint i si estan infectats fer el tractament. En cas 

de detecció de llémenes o polls, els alumnes NO podran assistir a l’escola fins a realitzar 

tot el procés de neteja per risc de contagi als companys. 

 

  

 

 
 

 



15 

 

 
SERVEI DE MENJADOR 
 

 El servei de menjador funciona com el curs passat i l’empresa de càtering per aquest 

curs és de nou: “Paladarines” 

 

 Durant els primers dies de classe es repartirà el full d’inscripció, recollida de dades i de 

domiciliació bancària necessaris perquè les famílies interessades puguin inscriure’s. 

 

 A les famílies dels alumnes que van sol·licitar ajut de menjador, se’ls comunicarà si 

tenen concedit l’ajut quan rebem la comunicació del Consell Comarcal i l’Ajuntament. 

 

 

SERVEI D’ACOLLIDA 
 

 Servei Matinal : (de 7h.30’ a 9h ), a càrrec de Paladarines 

 

 

MALALTIES I MEDICAMENTS 
 
Quan un alumne té una malaltia infecto-contagiosa cal que la seva família ho comuniqui al 

centre, i no podrà assistir a l’escola fins que hagi passat el període de contagi. 

 

Només en casos excepcionals i degudament justificats amb document mèdic (recepta) i 

autorització de la família (pare/mare/tutors legals), el professorat (o les monitores del 

menjador), podran administrar medicaments als alumnes. 

 

 

 

RECOMANACIÓ MOTXILLES 
 
Es recomana que les motxilles que portin els i les alumnes a l’escola NO siguin amb 
rodes. 
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HORARI LECTIU ORDINARI/INTENSIU 
OBERTURA DE PORTES DEL RECINTE ESCOLAR 
 

 HORARI LECTIU ORDINARI: 
Matí:                                                                                            Tarda: 
Inici horari lectiu:  9h (les portes s’obriran 5 minuts abans)         Inici horari lectiu:  14:30h 

Acabament horari lectiu : 12:30h                                                 Acabament horari lectiu: 16h  

Inici menjador: 12:30h 

 

 HORARI LECTIU INTENSIU 
Horari lectiu intensiu (només matí) és de 9h a  13h  

o Divendres 20 de desembre 
o Del 8 al 19 de juny 

           
- En el cas de que un alumne hagi d’entrar o bé sortir en un horari diferent de l’anterior, caldrà 

que ho comuniqui per escrit i amb antelació al seu/va tutor/a. 

- Les famílies o tutors legals hauran de justificar les faltes d’assistència dels alumnes. En cas de 

que es puguin preveure, és millor avisar amb antelació. 

- A P-3, P-4, P-5 els alumnes són lliurats a les seves famílies o persones degudament 

autoritzades a la porta de l’aula.  

- A 1r i 2n els alumnes surten acompanyats per la mestra fins una zona determinada de la paret 

de l’edifici del pati gran on seran recollits pels familiars. 

- A Primària de 3r. a 6è. els alumnes surten sols i per tant les seves famílies o tutors legals 

han de ser a la porta per recollir-los. 

- S’ha d’ensenyar als fills i  filles el valor de la puntualitat; independentment del seu propi 

valor és un respecte a la resta d’alumnes i a la tasca del professorat.  

 

 

QUAN REBEM ELS INFORMES DE LES NOSTRES FILLES I FILLS? 
 

 A Primària: 3 Informes al curs (corresponents a tres avaluacions). Coincideixen amb la 

finalització de cada trimestre. 1 informe final (quan s’acaba cada curs). 

Cal que retornin al tutor/a el full signat conforme han rebut l’informe a través del seu 

fill/a. 

 

o 18/12/20 1a avaluació 

o 01/04/20 2a avaluació 

o 17/06/20 3a i avaluació final 

 

 A Infantil: 2 Informes al curs. 1 informe d’adaptació a P-3 i als alumnes nous de P-4 i P-5. 

 

o P3:   15/11/19 Informe d’adaptació 

 

o P3, P4 i P5:  20/02/20 1a avaluació 

17/06/20 2a avaluació 

 

                    



17 

 

REUNIONS GENERALS I P3. INICI DE CURS 
 

 
REUNIÓ MENJADOR de P3 a 2n 

 
5/9/2019 17h a 17:30h menjador 

REUNIÓ MENJADOR de 3r a 6è 
 

5/9/2019 17:30h a 18h menjador 

 
REUNIÓ GENERAL de 3r a 6è 

 
5/9/2019 17:00h a 17:30h gimnàs-auditori 

 
REUNIÓ GENERAL de P3 a 2n 

 
5/9/2019 17:30h a 18:00h gimnàs-auditori 

 
REUNIÓ P3 tutores 

 
5/9/2019 18:00h a 18:30h gimnàs-auditori 

 
 

    
 

 

REUNIONS PER NIVELLS PARES/MARES. INICI DE CURS 
 

Nivell P-3 P-4 P-5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Dies 28/11/19 23/10/19 8/10/19 3/10/19 26/9/19 18/9/19 19/9/19 25/9/19 23/9/19 

Totes les reunions es faran a les 16:15h de la tarda. Es demana que no hi hagi 
presència de nens i nenes. S’oferirà servei d’acollida.  
Moltes gràcies 
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CANÇÓ DE L’ESCOLA SANT JOSEP 
 
 

                 
ESCOLA SANT JOSEP 

 

Sempre que canto i que ballo somric, 

porto el ritme amb els peus i amb els dits. 

Pico I repico I el cor fa tic-tac, 

alço les mans, sempre miro endavant. 

 

Vine amb mi i passa-t’ho bé, 

Junts farem que tot vagi molt bé. 

Vine amb mi i passa-t’ho bé, 

Junts farem que tot vagi molt bé. 

 

SOM L’ESCOLA SANT JOSEP, 

9 PER 3 FAN 27. 

SOM L’ESCOLA SANT JOSEP, 

9 PER 3 FAN 27. 

J-O-S-E-P!!! 

 

                         

                

 

 
 

Aula de Música de l’Escola Sant Josep 
 

 

 

 

 


