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DOSSIER INFORMATIU  

PER A LES FAMÍLIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓ  

 

 

El Claustre de mestres de l’Escola Marta Mata els fem arribar aquesta informació que 

considerem interessant i important de cara el curs escolar que ara hem començat. 

La nostra escola  imparteix els següents ensenyaments: 

• Primer curs del segon cicle d’Educació Infantil (P3) 

• Segon curs del segon cicle d’Educació Infantil (P4) 

• Tercer curs del segon cicle d’Educació Infantil (P5) 

• Primer curs del cicle Inicial d’Educació Primària (1r) 

• Segon curs del cicle Inicial d’Educació  Primària (2n) 

• Tercer curs del cicle Mitjà d’Educació  Primària (3r) 

• Quart curs del cicle Mitjà d’Educació  Primària (4t) 

 

Completem l’ensenyament reglat amb diferents activitats: 

 

 • Treball per projectes 

 • Treball per racons 

 • Projecte filosofia 3/18 

 • Teatre 

 • Informàtica 

 • Psicomotricitat 

 • Hort 

 • Jornades culturals 

 • Sortides i colònies 

 • Festes tradicionals 

 • Activitats complementàries  

 

 



 

          

          PROFESSORAT  I 

            PERSONAL  DEL  CENTRE  
 

 

•••• Equip  directiu  

Directora: Mónica Padilla  

Cap d’estudis: Gemma Figueras  

Secretari: Albert Camara  

 

•••• Mestres de l’escola  

 

Ed. Infantil:  10 unitats (dues línies, excepte P4 i P5) 

Tutor/a P3A “Joan Miró”: Lourdes Navarrete García 

Tutor/a P3B “V. Van Gogh”: Ares Vives González 

Tutor/a P4A “Pablo Picasso”: Vanessa Espinosa Rueda 

Tutor/a P4B “Paul Klee”: Ramon Corniel Martín 

Tutor/a P4C “Claude Monet”: Núria Gual Plana 

Tutor/a P4D “Georgia O’keeffe”: Laia Argüelles Puigibet 

Tutor/a P5 A “Wassily Kandinsky”: Tània Miquel Ripollès 

Tutor/a P5 B “Salvador Dalí”: Beatriz Dols Corregidor  

Tutor/a P5 C “Gustav Klimt”: Magda Pellejà Vernet 

Tutor/a P5D “Sonia Delaunay”: Gemma Mifsud García 

Anglès: Susana Ortega Díaz 

Música: Inés Marin Cros 

Filosofia 3/18 a P5: Gemma Figueras Bley 

Informàtica a P3 i P4: Marina Assamà Muñoz 

 

Ed. Primària:  9 unitats (dues línies, excepte 1r) 

Tutor 1r A “Pau Casals”: Jennifer Rullo Albacar 

Tutor 1r B “W. Amadeus Mozart”: Carmen Ruiz García 

Tutor/a 1r C “J. Sebastian Bach”: Sonia Medina Salcedo 

 



 

 

Tutor/a 2n A “Isaac Albéniz”: Trini Gozálvez Vila 

Tutor/a 2n B “L. Van Beethoven”: Cori Torres Calbet  

Tutor/a 3r A “Eduardo Chillida”: Frangi Gutiérrez Anguera 

Tutor/a 3r B “Apel·les Fenosa”: Roser Masdeu Roig 

Tutor/a 4t A “Alexander Calder”: Patricia Ramon Querol 

Tutor/a 4t B “J. García Ripollés”: Dani Romero Prados 

 

Educació física: Albert Càmara Mas 

Anglès: Susana Ortega Díaz 

Música: Inés Marin Cros 

Religió catòlica a 1r i 2n: Adelaida Fossas García 

Educació especial: Montserrat Chaparro Gorina  

 

Personal no docent:  

Tècnica d’Ed. Infantil: Eli Vaquer Cañaveras 

Auxiliars d’Ed. Especial: Maria Ulian  / Mar Colet / Jessica Lopez / Neus Viñas   

Auxiliar Administratiu: Montserrat  Ribas 

Conserges: Sara i Oscar 

 

  

              SERVEIS  EXTERNS 

 
 

 

 

•••• Servei d’acollida i activitats extraescolars   

Els serveis d’acollida i d’activitats extraescolars estan dirigits i organitzats per l’AMPA 

(Associació de Mares i Pares), el Consell Esportiu i la Ballaruga. 

      

- Servei d’acollida al matí: 7.30h a 9.00h.  



 

 

•••• Servei d’activitats extraescolars  

Estan organitzades per l’AMPA, la Ballaruga i el consell Esportiu. L’horari de les activitats 

extraescolars és de 16.30h a 18.00h.  

 

• Servei de menjador  

El centre disposa de menjador amb cuina de càtering i ofereix els seus serveis a mestres i 

alumnes. Per ser usuari fix d’aquest servei, cal fer la inscripció a la direcció de l’escola, i per  

poder fer-ne ús esporàdicament, cal dipositar fins a les 9:30h el tiquet de menjador a la 

bústia ubicada a la porta principal de l’escola. Per comprar tiquets ho podreu fer a 

consergeria cada dia de 9:00 a 9:30h un cop hagin entrat els nens.   

 

     - Servei de menjador escolar per a Educació Infantil i Ed. Primària: 12.30h a 15.00h 

 

•••• L’aniversari   

Si es vol celebrar un aniversari la família haurà d’avisar prèviament al mestre/a. Per la 

celebració de l’aniversari es pot convidar a esmorzar als companys/es amb coca (no 

elaborada a casa) i xocolata, però no es pot portar beguda, llaminadures ni regals.  

Les  invitacions de festes alienes a l’escola  no es podran repartir a dins del recinte escolar. 

 

•••• Aspectes organitzatius  

Els alumnes d’Educació Infantil cada divendres a la tarda s’emportaran la bata, el got i la 

tovallola per rentar a casa i ho hauran de retornar a l’escola el dilluns al matí. 

Els alumnes d’Educació Primària els divendres s’emportaran el got i la tovallola i s’haurà de 

retornar net el dilluns al matí. 

Pel que fa als mitjons de psicomotricitat o d’educació física, els mestres els retornaran per 

rentar quan ho creguin convenient. En canvi, el necesser d’educació física de l’alumnat de 

primària anirà i tornarà a casa cada dia que tinguin educació física. 

 

•••• Material diari de l’alumnat d’ educació primària  

Abans de sortir de casa, els alumnes consultaran l’agenda i l’horari del dia (matí i tarda) i 

portaran el material necessari (llibres, llibretes, estris...), si és que el tenen a casa. Cada dia 

al matí el nen/a portarà a l’escola la motxilla (amb l’agenda a dins) i se l’endurà cada tarda a 

casa. 

 

 



 

 

Els dies que tinguin Educació Física han de portar la roba esportiva adequada (xandall –es 

recomana el de l’escola-, calçat esportiu, samarreta de recanvi i necesser). 

Els alumnes anotaran les tasques que han de fer a casa en el dia que les han de portar 

fetes a l’escola.          

     

 HORARI 

            I 

            CALENDARI ESCOLAR  
 

•••• Horari escolar  

 

 

                                                               

MATÍ: 9.00h a 12.30h 

TARDA: 15.00h a 16.30h 

 

* Pel bon funcionament de l’escola es prega que respecteu aquest horari i màxima 

puntualitat.  

* En el cas que un/a nen/a arribi tard a l’escola s’haurà de dirigir a consergeria i el seu 

acompanyant omplirà el corresponent registre d’entrades. 

* A l’inici de curs cada família omplirà un full d’autorització de recollida de l’alumne/a. 

* Si durant l’horari escolar algun/a alumne/a ha de sortir del centre fora de l’horari establert 

de sortida, s’haurà d’omplir a consergeria el corresponent registre de sortida de l’alumne/a. 

* A Ed. Infantil l’absència d’un alumne/a a l’escola s’haurà de justificar a través de l’agenda, 

explicant el motiu i posant la signatura. 

* A Ed. Primària  l’absència d’un/a alumne/a a l’escola s’haurà de justificar omplint el full de 

justificació de faltes. Aquest full es pot aconseguir entrant al bloc de l’escola a l’apartat de 

secretaria virtual, o també demanant una còpia al tutor/a. 

*L’horari dels alumnes, s’explicarà a la reunió d’inici de curs de cada una d’aquestes (de 

totes maneres ja s’ha fet entrega d’una circular on es deia quins són els dies que els 

alumnes de cada classe fan Psicomotricitat i Ed. Física). 

INFANTIL I PRIMÀRIA 



 

 

•••• Calendari escolar  

 
2012:  

3 de setembre: inici de les activitats del professorat.  

 

11 de setembre: festa oficial.  

12 de setembre: inici amb els/les alumnes.  

12 d’octubre: festa oficial.  

15 d’octubre: festa local.  

2 de novembre: festa de lliure disposició. 

6 de desembre: festa oficial.  

8 de desembre: festa oficial. 

7 de desembre: festa de lliure disposició.  

Del 22 de desembre al 7 de gener: vacances de Nadal.  

 

2013:  

8 de gener: inici del segon trimestre.  

11 de febrer: festa de lliure disposició.  

Del 23 al 1 d’abril: vacances de Setmana Santa. 

1 de maig: festa oficial 

20 de maig: festa de lliure disposició.  

Del 11 al 21 de juny: jornada intensiva 

21 de juny: finalització del curs pels alumnes 

28 de juny: finalització del curs pels mestres  

 

 

 

 

 



 

 

            RELACIÓ FAMÍLIA  - ESCOLA  
 

La relació entre família i escola és indispensable per l’educació dels vostres fills/es i el 

nostre alumnat, i de fet és el màxim objectiu que té l’escola, constituïda en comunitat 

d’aprenentatge. Per això tenim unes vies de comunicació que permeten l’intercanvi 

d’informació i que són les següents: 

 

1. Agenda escolar (comunicació diària) 

2. Bloc de l’escola. 

3. Entrevistes personals durant el curs (mínim una  al curs) 

4. Reunions generals. 

5. Col·laboració i participació de les famílies en el context escolar (AMPA, Consell     

Escolar, festes, activitats esportives, grups interactius...) 

6. Informes del curs:  

o Infantil: Informe del 1r i 3r trimestre, i informe de seguiment del 2n trimestre 

o Primària: Informe al 1r, 2n i 3r trimestre 

A més a més tenim horaris d’atenció a la família . 

 

Direcció : Les visites a la direcció del centre són concertades. 

  
Dilluns 

 

 
Dimarts 

 
Dimecres 

 
Dijous 

 
Divendres 

 
 
9.00h –10.00h 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Secretaria (a l’edifici central): 

  
Dilluns 

 

 
Dimarts 

 
Dimecres 

 
Dijous 

 
Divendres 

 
 
9.00h –13.00h 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Mestres : 

- Tant a educació infantil com a educació primària:  les entrevistes amb les famílies 

són els dimarts de 12:30 a 13:30h. 

 



 

 

        

              EL DIA A DIA A L’ESCOLA  

 
 

•••• Entrades a l’escola  

L’entrada a l’escola de tot l’alumnat es realitzarà a les 9.00h i a les 15.00h. Els alumnes han 

de ser puntuals. Les portes es tancaran a les 9.05h i a les 15.05h.  Els acompanyants 

quedaran fora del recinte escolar. 

L’entrada dels alumnes d’infantil es realitzarà a les 9.00h i a les 15h per la porta principal del 

centre. L’entrada  dels alumnes de primer, segon i tercer d’educació  primària  es realitzarà 

a les 9.00h i a les 15h per la porta lateral de la pista. Els alumnes de quart d’educació 

primària entraran per la porta lateral del pati de P3 i P4. 

 

•Sortides de l’escola  

La recollida dels alumnes d’infantil es realitzarà a les 12.30h i a les 16.30h per la porta 

principal de l’escola. En cas de pluja haureu d’anar a les classes. 

 

La recollida dels alumnes de primer, segon i tercer d’educació  primària  es realitzarà a les 

12.30h i a les 16.30h per la porta lateral de la pista. . Els alumnes de quart d’educació 

primària sortiran per la porta lateral del pati de P3 i P4. En cas de pluja haureu d’anar a les 

classes. 

Us demanem per un major control de l’alumnat, que e n el moment de recollir el nen/a, 

ho feu amb la major fluïdesa i rapidesa possible, s ortint del recinte escolar el més 

aviat possible.  

Per motius de seguretat, en cas que hagi de venir alguna persona diferent a les autoritzades 

a recollir el/la seu/va fill/a haureu d’avisar al tutor/a mitjançant un escrit a l’agenda escolar. 

L’escola no es fa responsable de les autoritzacions   via telefònica.  

Si és necessari recollir un/a alumne/a fora de l’horari establert us haureu de dirigir a 

consergeria o direcció i omplir el registre de sortida. 

 



 

 

•••• Comunicació amb el/ la mestre/a  

En cas de necessitat de comunicar-se amb el/la tutor/a, s’haurà de fer una nota a l’agenda 

del nen/a. 

 

•••• Bloc de l’escola  

L’escola disposa d’un bloc: http://blocs.xtec.cat/escolamartamatavendrell . En aquest 

bloc hi ha penjades diverses informacions d’interès sobre la nostra escola. Per tal que el 

bloc sigui funcional s’anirà actualitzant amb la major freqüència possible. 

Des d’aquest bloc podeu accedir a diverses pestanyes i a més també hi podeu trobar 

fotografies de les festes que es vagin celebrant i de les diferents activitats que es vagin 

realitzant. 

 

•••• L’esmorzar  

L’esmorzar s’haurà de portar dins d’una carmanyola per tal d’evitar la formació de residus 

innecessaris i educar i potenciar hàbits de respecte vers el medi ambient, és per això que 

evitarem el paper d’alumini i/o d’altres. Aquest recipient estarà dins de la motxilla marcada 

amb el nom. Recomanem  que els esmorzars siguin saludables, així doncs us proposem el 

següent calendari setmanal d’esmorzars:  

 

� Dilluns: entrepà 

� Dimarts: fruita 

� Dimecres: galetes  

� Dijous: fruita 

� Divendres: entrepà 

Queda prohibit portar cap tipus de beguda (aigua, sucs, làctics...).  

 

              ORIENTACIONS  SANITÀRIES  

 

 

Quan l’infant ve a l’escola ha de presentar bon estat de salut, ja que si no es trobés bé no 

tindria ganes de participar en la dinàmica de classe. Els nens i nenes d’aquestes edats són 

propensos a agafar malalties fàcilment. 



 

 

Per tal de disminuir raonablement el risc de contagi a l’escola s’exigirà a les famílies 

l’observació dels següents símptomes: 

- Llagues a la boca 

- Vòmits acompanyats d’altres símptomes 

- Diarrea 

- Mal de cap (manifestat pel nen/a o pel plor continu) 

- Febre 

- Mal de ventre 

- Tos bronquial i persistent 

- Conjuntivitis 

- Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen l’informe del pediatra amb el 

diagnòstic indicant que no són contagioses) 

- Pediculosi (polls). No es pot tornar a l’escola fins a la total desaparició de les 

llémenes 

- Parasitosi intestinal (cucs) 

- Varicel·la. No es pot tornar a l’escola fins l’assecament total de les lesions 

- Hepatitis infecciosa. No es pot tornar a l’escola fins a la normalització de l’anàlisi i 

amb certificat mèdic 

- Tuberculosi. No es pot tornar a l’escola fins que no es tingui l’informe d’alta pediàtrica 

- I d’altres malalties com tos ferina, escarlatina, rubèola... 

 

Us agrairíem que en cas que el/la vostre/a fill/a tingui alguna malaltia de les esmentades 

anteriorment, romangui a casa fins que li desaparegui. Llavors haureu de portar un informe 

del pediatre/a conforme no hi ha risc de contagi per a la resta de nens/es. 

 

Pel que fa als medicaments , d’acord amb el “Document per a l’organització i el 

funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial”. Sempre que sigui 

imprescindible la seva administració en horari lect iu , s’ha de portar la 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/a legal ha d’omplir un document  que se  li 

facilitarà a consergeria o direcció del centre, autoritzant al personal del centre educatiu 

l’administració de la medicació prescrita. Els medicaments no podran anar dins les motxilles 

dels alumnes, per tant hauran de ser entregats a consergeria o direcció del centre. 

 

Quan un/a alumne/a es trobi malament s’avisarà a la  família el més aviat possible. 

 



 

 

MOLTES GRÀCIES PER COL·LABORAR I 

MOLT BON CURS A TOTS I TOTES!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MARTA MATA  
C/ Alt Empordà, 6-10  
43700 – El Vendrell 

Tel. 977 66 60 62 

                                   

L’adreça i el telèfon de l’edifici annex són els se güents: 

C/ Violant d’Hongria, 4 

Tel. 977 15 56 52 

                                      

e3010165@xtec.cat  

http://blocs.xtec.cat/escolamartamatavendrell 

 


