
 
 
 
 
(Podeu trobar aquesta carta a:  
http://blocs.xtec.cat/escolaelsxiprers/     
apartat: informacions) 

  
 

 
Benvolgudes i benvolguts mares i pares: 

 

 

Us fem arribar aquestes informacions de l’inici de curs amb alguns punts que 

considerem importants. 

 

 

 

1- Composició del personal de l’escola 

2- Consell Escolar 

3- Calendari escolar curs 2011-12 

4- Horaris de centre i serveis escolars 

5- Normes dels serveis escolars 

6- Comunicacions família- escola 

 

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. 

 

 

 

 
 

http://blocs.xtec.cat/escolaelsxiprers/


1- PERSONAL DE L’ESCOLA 

 
CLAUSTRE 2011-2012 
 
1.-Parvulari 3  (Llunes):   Georgina Sala  
2.-Parvulari 4  (Estrelles):   Judit Pujol Cabré 
 

3.-Parvulari 5  (Sols):  Xènia Elias Abadias 
4.-Primer:     Anna Berenguer i Català  
5.-Segon:     Aina Llop Sangenís 

6.-Tercer:     Noemí Galve Rodríguez 

7.-Quart:     Quirze Espí Calvera 

8.-Cinquè:     Sandra Morales Bernard (Secretària)  
9.-Sisè:     Jordi Juan Baruel  
10.-Suport al parvulari:               Maria Martínez Monraval  
11.-Suport  /matèries :             Joan Torrent i Marcè (Direcció) 
12.-Suport /matèries :    Gemma Cobos  
13.-Suport /matèries    Isabel March 
14.-Esp.  d’anglès:    Gema Rey Riocabo 

15.-Esp. de música i  
      castellà al Cicle Superior:     Chiara Cabello de la Torre         

16.-Esp. d’Ed. Física:    Chus Hervera 
 

17.- Reforç projecte  
       escola inclusiva 
      (Aspasim- Xiprers):               Mariona Batllori Corominas 
       
        
 

18.- Tècnica d’Educació  
        Infantil (Llunes)              Mercè Campillo Valdés  (PAS) 
19. -Auxiliar vetlladora parcial:   Per definir 
 
 
Conserge:      Manel Jordà 
Auxiliar Administratiu:    David Comín 
 
 
 
EQUIP DIRECTIU 2011-2015: 
 
 
Direcció:  Joan Torrent 
Cap d’Estudis:  Noemí Galve 
Secretaria:  Sandra Morales 
 
 
 
 



MENJADOR 2011/2012 
 

 

En el primer torn: 

 

LLUNES:  LAIA CONCERNAU 

   PABLO VEGA 

ESTRELLES:  MARIBEL GUAMIS 

SOLS:   GEMMA VILAR  

PRIMER:  ARNAU MONTESINOS 

SEGON:  QUIMETA PUJOL 

SUPORT    

DE MENJADOR:   PANCHO BAGLIETTO 

 

En el segon torn: 

 

TERCER:  CLAUDIA SERRATUSELL 

QUART:  ANNA MARTÍN  

CINQUÈ:  ÀNGELA SÁNCHEZ  

SISÈ:    CARLA PONT 

SUPORT    

DE MENJADOR:   MARIBEL GUAMIS 

 

ACOLLIDA 2011/2012 
 

CARLA PONT 

 

TREN 2011/2012 
 

TREN  MATÍ 

 

 GRANS:  ANNA MARTÍN 

   ARNAU MONTESINOS 

 PETITS: PABLO VEGA 

   GEMMA VILAR  

   MARIBEL GUAMIS 

 

TREN TARDA:  

 

            GRANS: CLAUDIA SERRATUSELL  

   PANCHO BAGLIETTO 

   ÀNGELA SÁNCHEZ 

 

  

PETITS: QUIMETA PUJOL 

   GEMMA VILAR 

   LAIA CONCERNAU 

 

 

 
CUINA 

Cuinera :   Luisa  
Auxiliar de cuina :  Mari  
 



2- COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 
 
Sector Mares i Pares: 
Gabriel Schmitz, Xavier Capdevila, Xavier Vivas, Evelyn Bifet. 
 
Representant de l’Associació de Mares i Pares: 
Julianne Bosse 
 
Sector Personal de Serveis: 
Mercè Campillo 
 
Sector Representant de l’Administració municipal: 
Aureli Corral 
 
Sector Mestres: 
Sandra Morales, Joan Torrent, Noemí Galve, Quirze Espí i Judit Pujol. 
 
Sector monitors de menjador i tren: Maribel Guamis. 
 

3-CALENDARI ESCOLAR CURS 2010-2011 
 
http://blocs.xtec.cat/escolaelsxiprers/files/2011/07/calendari-2011_2012.pdf 
 

El primer dia de curs ha estat el dilluns 12 de setembre de 2011. Els 

nens i nenes de les llunes (P3) van iniciar 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’0ctubre    Festa de lliure disposició 

1 de novembre    Tots Sants    

6 i 8 de desembre    Constitució i Immaculada 

7 i 9 de desembre   Festes de lliure disposició 

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     Dia internacional dels Treballadors 

28 de maig    Segona Pasqua 

http://blocs.xtec.cat/escolaelsxiprers/files/2011/07/calendari-2011_2012.pdf


 
El dissabte 19 de maig celebrem la Festa de la Primavera 

 
Dies de jornada continuada: 

 
- Dijous dia 22 de desembre 

- Dels dies 11 al 22 de juny  

 
(S’informarà de l’horari abans) 

 
 
4. HORARIS DE CENTRE I SERVEIS ESCOLARS 
 

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) 

 
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. 
 
 
La sortida de tots els nens i nenes que els vénen a recollir a l’escola es farà des de les 
aules de parvulari per la terrassa. 
 
En cap cas podran quedar-se dins el recinte del pati de l’escola sense un 
responsable autoritzat 
 
 
L’horari del servei d’acollida és de 2/4 de 9 (8:30) a 2/4 de 10 (9:30) 
 
L'horari del tren escolar és : 
 

MATÍ 

 
Els nens/es de Llunes fins a primer pugen a l’últim vagó. 

Els nens/es de segon fins a sisè pugen al segon vagó. 
 

 Plaça 

Catalunya 

Provença Gràcia Muntaner Sarrià Baixador de 

Vallvidrera 

Tren 
escolar  

(tots els 
grups) 

9:09 9:11 9:13 9:15 9:18 9:25 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

TARDA 

 
Els nens/es de segon fins a 6è agafen el primer tren i pugen al primer 

vagó. 
Els nens/es de llunes fins a primer agafen el segon tren i pugen al primer 

vagó. 
 

 

 Baixador de 

Vallvidrera 

Sarrià Muntaner Gràcia Provença Plaça 

Catalunya 

 
nens/es 

de 2n a 

6è 

16:59 17:04 17:08 17:11 17:14 17:16 

 

nens/es 
de 

Parvulari  
i 1r 

17:11 17:17 17:21 17:24 17:26 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. 

No heu de baixar a les andanes de Plaça Catalunya, ni al matí ni a la tarda. 
 

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 la T-12 des del 1r dia d’escola i 

durant tot el curs (NO poden viatjar sense títol de transport). 
 

 
Exceptuant els nens/es que  baixen a l'estació de Pl. Catalunya, la resta es recolliran a 
l´andana de cada estació. Aquestes famílies disposaran d’un passi per baixar a l’andana a 
deixar i/o recollir els nens/es. En el cas hipotètic que no hi hagi cap familiar o persona 
coneguda a l´ andana, caldrà recollir-lo a la darrera estació: plaça Catalunya, sortida 
Pelai - Bergara). ÉS IMPRESCINDIBLE QUE DONEU UN NÚMERO DE TELÈFON DE 
CONTACTE que sigui actualitzat. 

 
Els nens/es que baixen a Pl. Catalunya es recolliran a la sortida de Pelai - Bergara. 
Tots els canvis ( d´ estació, de recollida de nens...) es notificaran per escrit amb la suficient 
antelació, o trucant als telèfons: 932.04.94.59. o 932.04.92.10 abans de les 16h. 
El telèfon mòbil d´incidències de darrera hora del tren  és el 606098189 (a partir de les 
16,30). 

 



 
 
 
 
 
L'horari  del menjador serà:  
 
1r torn (parvulari i primer i segon) 2/4 d'  1 (12:30).   
 
2n torn (tercer a sisè)  3/4 de 2 (13:45). 
 
 
Les sortides escolars: 
 
 Cada cicle programa les sortides que cada nivell farà al llarg del curs. A la 
reunió de nivell es comunicarà quines són. Volem recordar que aquestes sortides 
formen part  del treball pedagògic de les diferents matèries i tenen una importància 
clau en el desenvolupament dels diferents temes, és per tant obligatori assistir-hi. 
 Pagament:  S’ha estipulat un preu unitari per a tots els nivells de  P3 a 6è de 
15 € trimestrals. Aquest import es paga a part , mitjançant  l’ingrés a un compte obert 
especialment per aquest motiu.  
 
Les Colònies i el viatge de fi de primària 
 
 La durada de les colònies és de 4 dies de Llunes a 5è. Cada nivell decideix 
amb el consens del Claustre el lloc on es va i en quin moment del curs. No sempre 
coincideixen tots els nivells en els mateixos dies. 
 
 Es paga una quota mensual inclosa en el rebut. El pressupost de les 
colònies està fet conjuntament per a tota l’escola i consta d’una part de 
despeses fixa que es reparteix entre tots els nens i nenes de l’escola, i una part 
variable que és el preu d’estança  i els tallers que es realitzen , en cas de que un 
nen o nena al final no pugui anar a les colònies , es tornarà la part variable.  
En el rebut del mes de maig s’inclou la quantitat pendent de pagar. 
 
 Pel que fa al viatge de fi de primària de 6è la durada està estipulada de 5 a 7 
dies. Els fons econòmics per l’abaratiment d’aquest viatge s’obtenen de les activitats 
organitzades per les famílies d’aquest nivell juntament amb els nois i noies, el moment 
per a fer aquest viatge coincideix amb la fi de curs malgrat no és obligatori que sigui 
així. 
 
  



5- SERVEIS ESCOLARS DE L’AMPA 

 

L’Associació de Pares i Mares (AMPA)  de l’escola es qui gestiona el servei de 

tren i menjador. 

 

Actualment hi ha un conveni entre el Consorci d’Educació i els Ferrocarrils de la 

Generalitat per tal de garantir un tren reservat per a escolars. 
 
El menjar es cuina a les instal·lacions de l'Escola i s'encarrega de la seva elaboració 
l'empresa CAMPOS ESTELA S.A. de Sant Cugat del Vallès. Així mateix, l'esmentada 
empresa, se'n fa càrrec del proveïment del menjar i del personal específic que l'elabora.  
Els nens i les nenes que així ho desitgin es poden portar el menjar de casa. A l'Escola hi ha 
un servei de monitors/es que es fa càrrec del funcionament directe del menjador escolar i, 
també, de les estones de joc i d'esbarjo al pati durant el migdia. 
 
 
El cost dels serveis de tot el curs es divideix en deu mensualitats. 
Les quotes mensuals s'abonaran abans del dia 10  
Es descomptarà del rebut de menjador del mes de maig, els diners que corresponen al cost 
del menjar, sempre i quan s'hagi avisat en el contestador de la secretaria de l'AMPA 
(932.04.94.59) de la no assistència del nen/a abans de les 10 del matí i aquesta sigui de 
més de dos dies. 
 
Els nens/es de Cicle superior que marxin sols han de tenir una autorització signada pel 
pare/mare/tutor o tutora. 
 
Els monitors/es i els mestres treballen conjuntament per garantir el bon funcionament dels serveis que 

ofereix l’AMPA. 

 

MONITORS/ES :  La seva funció és la responsabilitat immediata del servei de tren i menjador 
escolar, la vigilància i animació del pati durant el migdia. 
Drets : 
Els monitors/es tenen dret a: 
Ésser respectats pels nens/es, mestres, pares i mares. 
Rebre ajut dels mestres en cas de que ho demanin i sigui necessari. 
Cobrar puntualment cada mes. 
Deures : 
El monitor/a tindrà envers al nen/a una actitud positiva i de respecte. 
Cal procurar un clima de tranquil·litat tant en el tren, com en el  menjador i l'esbarjo. 
Ha de tendir a conèixer cada nen/a, els seus costums i les seves necessitats, 
respectant les diferències a l'hora de menjar. 
Ha d'ensenyar conjuntament amb la família a utilitzar correctament els serveis de tren i 
menjador. 
Ha de fer cas als nens/es, escoltar-los  atendre’ls en els seus requeriments. Els conflictes: 
s’ha de procurar que els resolguin bé entre ells, i en cas de no aconseguir-ho, ha d’ajudar a 
fer-ho justament. 
 
ALUMNAT ( nens i nenes ) :  A qui va dedicat el servei de menjador escolar. Es coordinen 
entre ells/es i fan les seves propostes a partir de les Assemblees de  les classes. 
Els nens/es tenen dret a:  
Que el menjar sigui de qualitat. 
Que quan sobri menjar es pugui repetir. 



Que quan passi alguna cosa incorrecte, s'arregli de manera  justa. 
Que els/les monitors/es i els/les mestres els respectin i els facin cas. 
 
Normes de tren 
Cal portar sempre l’abonament escolar o un bitllet validat. 
Fer  sempre cas als monitors/es de tren. 
S'ha de mantenir un to de veu adequat i anar asseguts i tranquils. 
S'ha d’entrar i sortir sense donar empentes. 
No es pot córrer ni jugar a les andanes. 
En el cas de que els /les alumnes portin pilota a l’escola aquesta ha d’anar dins d’una bossa. 
 
Normes de pati 
 
S'ha de jugar bé i saber estar al pati. 
Respectar els espais de joc (bàsquet, futbol, etc.).  
Amb pilotes de cuir només es pot jugar al camp de futbol. 
No es pot sortir de la tanca de l'escola. 
Demanar permís per anar a recollir pilotes a fora de l'escola. 
Tothom pot jugar a tots els jocs. 
Els nens/es han d'arreglar els conflictes entre ells mateixos, 
d'una forma pacífica; en cas de no solucionar-ho han de fer 
intervenir al/la mestre/a o monitor/a. 
S'han de llençar els papers a les papereres. 
Respectar i conservar els arbres. 
No tirar pedres. No podran estar al pati els nens/es que no 
compleixin aquesta norma.  
Els dies de pluja, a l'hora de pati, tothom està a la seva classe.  
 
Dureant aquest curs, a les reunions de delegats d’alumnes, es revisaran aquestes normes. 
 

Normes de menjador 
 
Al menjador cal saber comportar-se correctament, és l'espai per a menjar. 
S'ha d'entrar al menjador tranquils, sense cridar, i mantenir-se 
  així tota l'estona. No es pot jugar al menjador. 
Portar el pitet o tovalló els dilluns, net, dins d'una bossa  de 
   roba  tot marcat amb el nom, i utilitzar-lo.  
Rentar-se les mans amb sabó i utilitzar la tovallola, abans 
   d'entrar al menjador.  
S'han d'utilitzar els estris adequadament. 
Han de menjar asseguts i sense pressa. L'estada al menjador no 
   pot ser superior a tres quarts d'hora ni inferior a vint minuts. 
Ningú pot sortir del menjador sense  permís dels monitors/es. 
Sempre que un nen/a necessiti l’atenció d’un monitor/a, només cal aixecar el dit. 
 

6-  COMUNICACIONS FAMÍLIA-ESCOLA 
 
- Reunions i entrevistes família-escola. 
 

L’assemblea de mares i pares de l’escola és la primera reunió i es realitza a principi de 
curs. En aquesta reunió entre d’altres coses es presenta el nou curs escolar. 

Al mes d’octubre les famílies i els/les  mestres es troben a les reunions de cicle i de 
nivells per parlar de la marxa del curs en cada grup. 



 S’estableixen per cada curs dues entrevistes personals amb caràcter obligatori: una a 
finals del primer trimestre o principis del segon trimestre i una altra entrevista a final de 
curs. Qualsevol altra entrevista sol·licitada per la família a l’escola caldrà demanar-la amb 
antelació. 
Davant de qualsevol dubte o inquietud, les famílies s’han de dirigir directament al tutor/a 
del seu fill/a. En cas d’absència o urgència es poden dirigir al coordinador del cicle. 
 

Telèfons. 
L’escola disposa de dues línies telefòniques :  
El 932.04.92.10  és el telèfon per a poder contactar amb els/les mestres tots el dies de 2/4 
d’1 (12:30) a 2/4 de 2 (13:30), menys els dimarts en que els mestres estan reunits en 
Claustre. En aquest telèfon hi ha un servei de contestador de Telefònica que s’activa  
quan no hi ha resposta o bé quan està comunicant. Els missatges rebuts es recullen 
periòdicament. 
El 932.04.94.59 és el telèfon de la secretaria de l’AMPA. L’horari d’atenció és des de les 
10 del matí fins a les 12 del migdia i de 3 a 2/4 de 5 ( 4:30) de la tarda.  
Hi ha també un telèfon mòbil per avisos de tren de darrera hora que està actiu en el 
següent horari: de 16’30h a 17’30h. El  606098189 
 

Notes: 
Una altra via de comunicació és la nota escrita. Sobretot per notificar incidències tant en 
l’àmbit familiar com a l’escolar. Els grups de Llunes, Estrelles, Sols, 1er i 2on. tenen el 
quadern viatger i la resta de grups empren l’agenda. 

 
 

Es disposa d’una adreça electrònica per a poder deixar-hi missatges no urgents 
i/o suggeriments : ceip-els-xiprers@xtec.cat  

 
En aquests moments la web i el bloc de l’escola juntament amb la web de l’AMPA es 
poden enllaçar des d’un sol domini: 
 
www.elsxiprers.cat 
 
Les informacions més importants de l’escola es poden trobar al bloc 
 
http://blocs.xtec.cat/escolaelsxiprers/ 
 
La web de l’escola està en procés de revisió i pendent d’actualitzar. 
 

 
 
Barcelona, setembre de 2011 

mailto:a8042329@centres.xtec.es
http://www.elsxiprers.cat/
http://blocs.xtec.cat/escolaelsxiprers/

