
BENVINGUTS AL NOU CURS 
ESCOLAR 2017-2018



TUTORS:  Tutora P3:  Isabel Boada 
                   Tutora P4: Lluïsa Masachs
                   Tutora P5: Cèlia Martínez
                   Tutora 1r : Mònica Montero
                   Tutora 2n : Mª Carme Puig
                   Tutora 3r : Ornella Lara
                   Tutora 4t: Isabel Collell
                   Tutora 5è: Alba Palomeras
                   Tutora 6è: Míriam Codina



ESPECIALISTES: 
       Educació Física: Joan Lopera.
       Educació Musical: Eloi Planiol.
       Educació Especial: Alba Quicios.
       Cultura de la Religió: Carme Puigderrajols.
       Anglès: Anna Valeros, Sandra Coromina.
SUPORT:
       Educació infantil: Jasmina Abdela.
       Primària: Roser Berga.
PERSONAL PAS:

Administrativa: Pilar Alfaro
Vetlladora: Sílvia Pol



CUINERA: Lídia Planella 

MONITORS MENJADOR: N’hi haurà 7 (Carme Suarez, 
Carme Navarro, Lídia, Fàtima, Joana i Aina) i el 
coordinador serà en JEP + vetlladora

DONES DE LA NETEJA: Carme i Mercè



Inici curs: 12 de setembre de 2017.
Fi de curs: 22 de juny de 2018.
Vacances Nadal: Del 23 de desembre al 7 de gener.
Setmana Santa: Del 24 de març al 2 d’abril.
Festa Local: 23 de març.
Lliure Elecció: 13 d’octubre.

 7 de desembre.
 9 de febrer.
 30 d’abril.

Jornada intensiva: El 22 de desembre.
  Del 5 al 22 de juny.



               MATI: de 9:00 a 12:30h

              TARDA: de 15:00 a 16:30h     

SEP: Destinat als alumnes de cicle inicial, cicle mitjà i cicle 

superior. Hi ha SEP de matemàtiques i SEP de llengua els 

dimecres i divendres de 12:30 a 13:15 (començarà a 

l’octubre). 



Isabel Boada (P3): Dimecres de 12:30 a 13:30
Lluïsa Masachs (P4): Dimecres de 12:30 a 13:30
Cèlia Martínez (P5): Dimecres de 12:30 a 13:30
Mònica Montero (1r): Dilluns i dimarts de 13:30 a 14:00
MªCarme Puig (2n): Dilluns i dimarts de 13:30 a 14:00
Ornella Lara (3r): Dimecres de 12:30 a 13:30.
Isabel Collell (4t): Dimecres de 13:15 a 14:00
Alba Palomeras (5è): Dimecres de 13:15 a 14:00
Míriam Codina (6è): Dimecres de 12:30 a 13:30
Secretari: Dimecres de 15:00 a 16:30
Cap d’estudis: Divendres de 15:00 a 16:30
Directora: Dimarts de 15:00 a 16:30



La comissió de festes és qui organitzarà totes les festes de 

l’escola, tant les obertes a les famílies com les internes.

Festa de Nadal: 21 de desembre a la tarda-vespre.

Festa de l’escola: A concretar amb l’AMPA.

Jornada de portes obertes

Projecte interdisciplinari

Carnestoltes



Aquests primers dies cada cicle les està pensant i definint 

depenent del que treballen a l’aula i de les preferències 

dels alumnes segons les diferents edats. Un cop 

decidides, seran introduïdes a la PGA i s’aprovaran per 

consell escolar.



1r timestre: 

EI: “Can Vandrell” a St. Feliu de Buixalleu (Astronomia)

CI: “Empordàlia” a Pau (oli)

CM i CS: “Visita al Castell de Montsoriu”

2n trimestres:

Sortida projecte interdisciplinari

3r trimestre:

de P3 a 4t: Selva aventura (Arbúcies)

5è i 6è: Colònies a l’Escala



Educació infantil (P3 i P4):  dilluns 2 d’octubre

Etapa 5-8 ( P5, 1r i 2n): dimecres 27 de setembre

Cicle mitjà (3r i 4t): dimarts dia 26 de setembre

Cicle superior (5è i 6è): dijous dia 28 de setembre

Totes elles a les 5 de la tarda.



Continuarem treballant amb molts dels projectes que ja hi havia engegats:

● Pla lector: Mitja hora diària.

● Música: de P3 a 6è.

● Tallers i consciència fonològica a Infantil.

● Projecte interdisciplinari (productes làctics).

● Hort escolar.

● Plàstica i patis en anglès.

● 3 hores setmanals d’anglès.

● Tractament integral de les llengües a partir de les tipologies textuals.

● Matemàtiques vivencials, manipulatives i contextualitzades.



● Galliner i planta de compostatge: Subvenció del consell comarcal per

menjadors escolars.

● GEP: programa Generació Plurilingüe 2017-2020

● Robòtica: Llenguatge computacional, 11 centres (6 robots, 2 plaques 

makey-makey i 1 impressora 3D)

● L’especialista d’Educació física farà la psicomotricitat a P3, P4 i P5

● La plàstica a P3, P4 i P5 no es farà amb tallers, es farà des de tutoria.

● 2 hores setmanals d’EE a infantil i hem ampliat les hores d’EE a primària.



● TALLERS ETAPA 3-8

● La informàtica de CI es durà a terme a partir de tallers.



AMPA:
❏ Col·laboració amb els busos.
❏ Col·laboració amb els esmorzars.
❏ Col·laboració amb el Tió.
❏ Tablets.
❏ ...

AJUNTAMENT:
❏ Han fet nova tota la zona de magatzem de la cuina.
❏ Hem guanyat una aula per desdoblaments.
❏ Obres menors de fusteria, paletaria, jardineria i pintura.

DEPARTAMENT:
❏ Canvi de EURA a LAN

CRP:
❏ Pel seu suport incondicional en TOT.



★ Cada tutor té una hora setmanal d’atenció a les famílies.

★ La major part de les comunicacions les continuarem fent via 

correu electrònic i/o circulars.

★ Entrevista: La majoria es realitzaran durant el mes de febrer.

★ Agenda.

★ Informes: Educació infantil al gener i al juny.

                     Primària al desembre, març i juny.

★ Bloc de l’escola: blocs.xtec.cat/gaspardequeralt/





Valorem molt positivament l’esforç 

d’assistir a la reunió, 

la vostra implicació és fonamental 

per treballar conjuntament per 

l’educació dels vostres fills.


