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  Vallvidrera, juliol de 2011 
 

 
ESCOLA  ELS  XIPRERS 

 

 
Ens posem en contacte amb vosaltres per desitjar-vos un bon estiu i per 

tal d’informar-vos dels punts que considerem importants per l’inici del 
proper curs 2011-2012. 

 
 Horari escolar i del tren (pàg.2) 

 Calendari del curs (pàg.3) 

 Adaptació dels nens i nenes de 3 anys (pàg.4) 

 Dates de reunions del mes de setembre (pàg.5) 

 Llistat de Material (pàg.6) 

 Llibres d’aventures (pàg.7)  

 Llistat de llibres de lectura (pàg.8) 

 

Un cop iniciat el curs us farem arribar més informació. 
Atentament,  

 
El Claustre de mestres. 
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CURS 2011-2012 
 

HORARI ESCOLAR  
 

MATÍ:      de 2/4 de 10 a 2/4 d'1 (9:30-12:30) 
TARDA:  de 3/4 de 3 a 3/4 de 5 (14:45-16:45) 

 

Pendent de confirmació  
 

L’escola obrirà les portes a les 9:25 h. Els nens i nenes que arriben abans 
tenen servei d’acollida gestionat per l’AMPA. 

 
L'horari del tren escolar  serà:  

 
MATÍ 

 

 Plaça 

Catalunya 

Baixador de 

Vallvidrera 

Tren escolar  
(tots els grups) 

9:09 9:24 

 
TARDA 

 

 Baixador de 
Vallvidrera 

Plaça Catalunya 

Vagó escolar pels 
nens/es de 2n a 6è 

16:59 17:16 

Vagó escolar pels  

nens/es de Parvulari  i 1r 

17:11 17:28 

 

 
Per facilitar el bon funcionament i organització del servei, els nens/es de 

plaça Catalunya han d’estar a les 8:45 h. al vestíbul de Pelai-Bergara. 

 
Els passis d’andana es gestionen des de l’escola. Us el farem arribar un 

cop començat el curs.  
A partir dels 4 anys les famílies heu de tramitar la T-12. 

És imprescindible que els nens/es portin un títol de transport: la T-12 o be 
una tarja T-10, des del 1r dia d’escola i durant tot el curs (NO poden 

viatjar sense targeta o bitllet). 
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CALENDARI ESCOLAR   2011-2012  

  
El primer dia de curs serà dilluns 12 de setembre de 2011. Els nens i 

nenes de les llunes (P3) iniciaran aquest mateix dia el període 
d’adaptació. 

El darrer dia del curs escolar serà el divendres 22 de juny. 
 

Durant el curs escolar 2011-2012 són considerats dies de vacances:                   
  

12 d’octubre    El Pilar 

31 d’octubre    Festa de lliure disposició 

1 de desembre     Tots Sants 

6 de desembre    Festa de la Constitució 

7  i 9 de desembre   Festa de lliure disposició 

8 de desembre     Immaculada 

Del 23 de desembre al 8 de gener  

ambdós inclosos  Vacances de Nadal 

17 de febrer    Festa de lliure disposició 

Del 2 al 9 d’abril  

ambdós inclosos  Setmana Santa 

30 d’abril     Festa de lliure disposició 

1 de maig     Festa del treball 

28 de maig    Segona Pasqua 

Dissabte 21 de maig    Festa de la Primavera 

 
 

Jornada intensiva: 
 

Es farà jornada intensiva el dia 22 de desembre del 2011 i a final de curs, 
del dia 11 al 22 de juny del 2012. 

 
 

Festa de la Primavera: 19 de maig de 2012 
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PERÍODE D’ADAPTACIÓ NENS I NENES DE 3 ANYS 
 

L’adaptació dels nens i nenes de 3 anys començarà, com en els altres 
centres, el dia que s’inicien les classes . 

 
Dilluns 12 de setembre: de 9:30 del matí a 12:30 del migdia (½ grup). 

 
Dimarts 13 de setembre: de 9:30 del matí a 12:30 del migdia (1/2 

grup).Recomanem que els nens i nenes vinguin  a l’escola acompanyats 
dels seus pares tal i com vam determinar a la reunió del mes de juny. 

 
Dimecres 14 de setembre: de 9:30 a 12:30, tot el grup. Els nens i 

nenes de la classe de tres anys inicien  les classes sense acompanyants, 

recomanem que vinguin en el tren escolar. Cal venir-los a buscar a 
l’escola. 

 
Dijous 15 i divendres 16 de setembre: de 9:30 a 15:00, tot el grup. 

Dinaran a l’escola i a les 15h els haureu de venir a recollir a l’escola. 
 

 
CONVOCATÒRIES DEL MES DE SETEMBRE 

  
Assemblea d'inici de curs: dimarts 20 de setembre de 2011 a 2/4 de 6 

(17:30h) en primera convocatòria i a les 6 de la tarda en segona 
convocatòria. 

 
Ordre del dia:  

1. Presentació del curs escolar 2011- 2012 per part de l’Equip Directiu del 

centre. 
2. Assemblea de Mares i Pares :  

 Balanç i tancament de comptes curs 2011-12 
 Pressupost curs 2011-12 

 Proposta de rebut curs 2011-12 
 Renovació de càrrecs de la Junta de l’Ampa 

 Precs i preguntes  
 

Si penseu que s’ha de tractar alguna qüestió o si esteu interessats en 
formar part de la propera Junta de l’Associació , podeu posar-vos en 

contacte amb la secretaria de l’AMPA  (telèfon:  932049459). 
 

Festa d’intercanvi i benvinguda: divendres 30 de setembre de 2011 a 
les 17h.  
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REUNIONS DE CICLE I CLASSE  
 

Durant el mes d’octubre tots el cicles realitzaran la seva reunió anual i 
després d’aquesta cada tutor/a en farà una  amb les mares i els pares del 

seu grup.  
 

Reunió de Parvulari: tercera setmana d’octubre. 
Reunió de Cicle Freinet ( 1r ,2n i 3r de primària): segona setmana 

d’octubre.  
Reunió de Cicle Superior (4t, 5è i 6è de primària): primera setmana 

d’octubre. 
 

Durant el mes de  setembre us concretarem les dates.   
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MATERIAL NECESSARI A L'INICI DEL CURS 

 
 
 Llunes Estrelles Sols 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Roba de recanvi (dins d’una 

bossa de roba amb veta ) 

    X 

 

   X     X       

Tassa de plàstic petita amb 

nansa  

    X    X     X       

Paquet de tovalloletes humides     X    X        

Capsa de mocadors de paper      X    X     X       

Capseta de cartró dur     X    X     X       

Llibre d’aventura     X     X     X       

 Mitjons  anti - lliscants 

  (dins una bossa de roba) 

    X    X     X  X  X  X  X  X  X 

Bata amb veta  marcada amb 

el nom. 

    X    X     X  X  X  X  X  X  X 

Tovalló  dins d'una bossa de 

roba. 

    X     X     X  X  X  X  X  X  X 

Equip d’Educació Física  

(dins una bossa de roba) 

    X  X  X  X  X  X 

Calçat d’esport 

dins d’una bossa de roba. 

    X X  X X X X 

Un regle graduat de 30 cm 

de plàstic transparent 

           X   X  X  X 

 Un regle graduat de 50 cm 

de plàstic transparent  

         X  X 

Semicercle graduat. (0-180º)         X  X  X 

Un compàs ( imprescindible    

que sigui de qualitat) 

       X  X  X 

Un retolador punta fina negre        X X 

Flauta de bec tipus Hönner 

(plàstic o fusta) 

     X X X X 

Estoig no metàl·lic, tipus 

bossa, buit 

      X X X 

Tovallola gran, tipus platja 

( dins d’una bossa de roba) 

     X X X X 

Agenda escolar (setmana vista 

i mida quartilla) 

     X X X X 

Carpeta amb separadors (per 

classificar els fulls de cada 

àrea) 

      X X X 

 

Us recordem que la resta de material està a l’escola i que no poden 
portar ni retoladors permanents ni tippex líquid.  

 

TOT HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM. 
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ELS LLIBRES D’AVENTURES 

 
Tot l’alumnat de parvulari iniciarà el curs vinent una gran col·lecció de 

llibres d’aventures: les seves! 
 

Aquest estiu haureu de començar a treballar per poder-los portar al 
setembre. 

 
Cal que compreu, feu o recicleu un quadern o llibreta –amb llom o espiral- 

de 32 x 24 cm. Amb 15-20 fulls ben gruixuts, tipus cartolina i tapes molt 
dures. 

 
Haurem de decorar la portada, amb el títol:  

 “Llibre d’aventures de ..................” (amb el nom del vostre/a fill/a) 
i una fotografia gran. 

 

Utilitzant els 2 ó 3 primers fulls – pel davant i pel darrere- heu d’explicar: 
enganxar fotos, escriure i dibuixar... 

Llunes: una petita presentació de la família i de les vacances 
d’estiu. 

  Estrelles i Sols: només les vacances d’estiu. 
 

Heu de portar els llibres d’aventures a principi de curs i els “escriurem” 
conjuntament, nosaltres en els períodes escolars i vosaltres en els de 

vacances. 
Aquests llibres formaran part de les biblioteques de classe i pretenem 

recollir l’aventura de cada any. Sempre que es visqui algun esdeveniment 
important en la vida del/la vostre/a fill/a ens podeu demanar el llibre per 

poder-lo fer créixer entre tots. 
 

Esperem que us faci tanta il·lusió com a nosaltres! 
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LLIBRES DE TEXT 

 
A partir de primer  formen part del projecte de reutilització de llibres de 

text, per tant les famílies sabreu l’import de la quota corresponent en un 
dels rebuts del primer trimestre. 

 

LLIBRES DE LECTURA  

 
Aquesta és la llista dels llibres que heu de comprar. La resta són a 

l’escola. 

Segon de primària 

- “Un poble”, Enric Larreula. Vaixell de Vapor. Sèrie Blanca 
- “El dragó d’en Jano”, Irina Korschunow. Vaixell de Vapor . Sèrie 

Blava 
- Un altre a determinar al setembre. 

Tercer de primària 

Català:  
- A determinar al setembre. 

Castellà: 
- “ Ese no es mi zoo” . Elvira Menéndez. Editorial Bruño 

Quart de primària 

Català: 

- “Marduix” Enric Larreula. Vaixell de Vapor. Sèrie Blava. 
Castellà 

- “El pequeño Nicolás”. Sempé/Goscinny. Ed. Alfaguara 

Cinquè de Primària 

Català: 

- “La colla dels deu” Joaquim Carbó. La Galera. 
Castellà: 

- A determinar al setembre. 

Sisè de primària 

Català: 

- “Quin dia tan bèstia!”. Mary Rodgers. Ed. La Magrana 

Castellà: 

- “El príncipe de la niebla” Carlos Ruiz-Zafón.  


