Informacions
bàsiques
Primària
curs 2018- 2019

Benvolguts pares i mares,
Comença un nou curs i aquest document us presenta les informacions inicials necessàries
sobre el funcionament del nostre Institut Escola: calendari anual, horari, entrades i sortides...
Algunes dades són generals per a tots i, d’altres, són específiques per a un nivell o per a un
cicle o etapa.
Us recordem que durant els mesos d’octubre i novembre es realitzaran les reunions d’aula on
els docents us informaran sobre els objectius de cada nivell, les competències a assolir, les
sortides i les colònies del curs.

L’EQUIP
L’equip de La Tordera està format per diversos professionals que depenen del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dels Ajuntaments de Sant Celoni i Santa Maria
de Palautordera i de l’Associació de mares i pares d’alumnes de l’escola. Tots plegats formem
un equip que treballa per oferir un projecte educatiu engrescador i coherent.

Primària
Cicle inicial
1r A

Tutores
Núria Clapés

1r B

Cristina Escañuela

2n A

Sònia Gonzalvo

2n B

Teresa Codina

Cicle mitjà

Tutores

3r A

Emili Garrido

3r B

Eli Maya

3r C

Miquel Corbinos

4t A

Teresa Bruguera

4t B

Alícia Cabello

Cicle superior

Tutors

5è A

Marta Álvarez

5è B

Carmen Bernárdez

6è A

Laura Sánchez

6è B

Marta Barris

Especialistes
Anabel Díaz (Música)
Sergio Zaera (Ed. Física)
Susana Romeu (Ed. Especial)
Sílvia Sánchez i Vane Sánchez (Anglès)
Reyes Font (suport)
Especialistes
Anabel Díaz (Música)
Sergio Zaera (Ed. Física)
Susana Romeu (Ed. Especial)
Sílvia Sánchez i Vane Sánchez (Anglès)
Sandra Rusiñol, Pilar Òdena i Reyes Font (suport)
Especialistes
Anabel Díaz (Música)
Sergio Zaera (Ed. Física)
Susana Romeu (Ed. Especial)
Sílvia Sánchez i Vane Sánchez (Anglès)
Reyes Font (suport)

EAP
Serveis Educatius
Servei Psicopedagògic
(inf+prim)

Personal administratiu i serveis

Carol Maynou
Mònica Iglesias
Albert Peix
Núria Cortell
Carme Vila
Montse Córcoles
Carmen Ortiz
Elisabeth Bek
Anna Rafart
Teia Padrós
Eida Santillán
Anna Sánchez

CALENDARI CURS 2018-2019
El calendari escolar del curs 2018-2019 va ser aprovat en Consell Escolar.
Inici del curs escolar a l’IE La Tordera: 12 de setembre de 2018
La Tordera, com a escola mancomunada de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, no pot recollir
en el seu calendari de festes la proposta dels dos Consells Escolars Municipals.
●
●

10 de setembre de 2018 (Sant Celoni)
28 de gener de 2019 (Santa Maria de Palautordera)

Dies de lliure disposició:
▪ 2 de novembre de 2018
▪ 7 de desembre de 2018
▪ 4 de febrer de 2019
▪ 4 de març de 2019
El centre escolar romandrà obert a partir de l’1 de setembre i fins al 30 de juny.
Jornada Intensiva:
▪ 21 de desembre de 2018
▪ Del 10 al 21 de juny de 2019
Vacances :
Nadal: Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener 2019, ambdós inclosos.
Setmana Santa: Del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
Estiu: A partir del 22 de juny de 2019

HORARI ESCOLAR
Horari del centre
Educació infantil i Primària

Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 12:15 i de
15h a 16:30h.
Dimecres de 8:30 a 12:30h
Cada dia de 12:15 a 15h per als alumnes que utilitzen el
servei de menjador.

HORARI D’ATENCIÓ A SECRETARIA:
De dilluns a divendres de 8:30 a 9 h - dimarts i divendres de 15:00 a 16:30 hores

CALENDARI ESCOLAR 2018-20019
Vacances Nadal: Del 22 de desembre de 2018 al 7
de gener de 2019
Vacances de Setmana Santa: Del 13 al 22 d’abril de
2019
Dies de 2 de novembre de 2018
lliure
7 de desembre de 2018
disposi- 4 de febrer de 2019
ció
4 de març de 2019
10 de setembre de 2018 Sant Celoni
Festa
28 de gener de 2019 Palautordera.
local
Festius

Horari:
Infantil i primària:De 8:30 a 12:15 i de 15:00 a 16:30 dilluns,dimarts,
dijous i divendres. Dimecres de 8:30 a 12:30.
ESO:Tots els dies de 8:30 a 15:00.
Jornada Intensiva: 21 de desembre i del 10 al 21 de juny.
Inici clases d’infantil, primària i ESO: 12 de setembre.
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ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT
L’assistència a classe:
L’assistència a classe és obligatòria i qualsevol falta d’assistència s’ha de comunicar i justificar
a l’escola.
Quan un alumne/a ha de sortir en horari escolar, els pares o tutors han de signar un justificant
a la Consergeria del centre, en el moment de venir-lo a buscar.
Aquells alumnes que marxin sols a casa han de portar una autorització expressa signada per
la família. La podeu sol·licitar a la Secretaria del centre o descarregar-la des de la pestanya
Secretaria de la web de l’Institut Escola.
Puntualitat:
L’horari d’inici de l’activitat escolar és les 8:30h del matí.
Pel bon funcionament del centre és necessari que tothom arribi a l’hora establerta. Els retards,
igual que les absències, hauran de ser degudament justificats.

ENTRADES I SORTIDES A PRIMÀRIA
La porta de la Rambla (passatge Margarida) s’obrirà a les 8:30h i es tancarà a les 8:35h. Els
alumnes que arribin més tard hauran d’entrar per la porta de parvulari i justificar el retard a
l’agenda.
El primer dia de curs els mestres rebran tots els grups a la Rambla.
1r i 2n de Primària: Els pares i mares dels nens i nenes de 1r i 2n de Primària els podeu
acompanyar a l'entrada del matí fins a la Rambla. Els alumnes entraran acompanyats dels
docents a les aules. Les sortides, del migdia i de la tarda, els alumnes us esperaran a la rambla.
En cas de pluja la sortida de primer es farà es farà al vestíbul del pati (zona taules de ping
pong) i pels nens i nenes de 2n per la porta d’emergència de davant de l’hort.
3r de Primària: Els pares i mares us podeu acomiadar dels vostres fills/es a la Rambla i els
alumnes entraran acompanyats dels docents a les aules. Les sortides i entrades del migdia i de
la tarda de 3r es farà pel mateix lloc.
4t, 5è i 6è de Primària: Els pares i mares us podeu acomiadar dels vostres fills/es a la Rambla
i els alumnes pujaran acompanyats a les seves respectives aules. Les sortides i entrades del
migdia i de la tarda de 4t i 5è es farà per la porta del passadís groc i 6è baixarà per les escales
de l'hort.
La recollida dels alumnes a la tarda és a les 16:30h. Aquells alumnes/es que no puguin ser
recollits, per diversos motius, a les 16:40 se’ls acompanyarà al servei ludoteca del centre i la
família haurà d’abonar l’import de l’activitat.
Els divendres, la recollida de la tarda es realitzarà a les aules. Per facilitar l’intercanvi entre
famílies i mestres, la porta d’entrada s’obrirà 10 minuts abans. Els nens/es que no hagin estat
recollits a l’aula baixaran amb el seu/va mestre/a a l’hora habitual (16,30h), o bé marxaran sols,
si tenen signada l’autorització.

Si heu de comunicar alguna cosa al mestre/a, feu una anotació a l’agenda escolar.
No oblideu notificar per escrit si el vostre fill/a ha de marxar amb algun familiar que el/la mestre/a
no coneix o amb un company/a de l’escola.
Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è poden fer sols el desplaçament des de l’escola a casa. Caldrà
signar una autorització que us donarà el tutor. Dins l’horari lectiu no poden marxar mai sols i
s’haurà de passar per consergeria a signar una autorització.

DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS
La distribució d’aules i d’espais és la següent :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aules de Parvulari
Planta baixa passadís verd
Aules de Cicle de mitjans
Primera Planta passadís taronja i groc
Aules de Cicle de grans
Primera Planta passadís groc i mòduls ESO
Aules d’ESO
Mòduls annexos a l’escola
Laboratori i Aula de Tecnologia Mòduls annexos a l’escola
Aula de Música
Primera planta passadís taronja
Aula Mediateca-informàtica
Planta baixa passadís lila
Aula Mediateca-bibliotecaPlanta baixa passadís lila
Aula Mediateca-audiovisuals
Planta baixa passadís lila
Aula Psicomotricitat
Planta baixa passadís verd
Gimnàs
Planta baixa passadís lila
Secretaria/bidell/Equip Directiu Planta baixa àgora
Menjador
Planta baixa
Aula Servei psicopedagògic
Primera planta passadís taronja
AMPA
Planta baixa passadís lila

REUNIONS, ENTREVISTES

Dins del projecte educatiu de La Tordera prioritzem totes les mesures encaminades a mantenir
una relació fluida entre els pares i mares i tutors/es o educadors/es del centre.
Per als alumnes de Primària i Secundària l’agenda és la via per a comunicar qualsevol
observació. D’altra banda, a part de les reunions d’inici de curs i de les reunions d’aula del mes
d’octubre, per parlar amb més amplitud, es programen entrevistes amb el tutor/a de cada
alumne/a. Cada tutor/a informa, via agenda, de la data i hora de l’entrevista.
El servei psicopedagògic realitzarà entrevistes amb les famílies que ho sol·licitin al mestre/a.

AGENDA
A partir de 1r de Primària introduïm l’ús de l’agenda escolar.
Necessitarem la vostra col·laboració perquè cada nen/a aprengui a fer-se-la seva i a utilitzar-la
com una eina més. Per tant, us demanem que l’ajudeu a revisar-la cada dia quan arribin a casa
i anoteu a l’agenda aquelles comunicacions que vulgueu dirigir al mestre/a.
Convé que la reviseu periòdicament per si el mestre/a hi ha fet alguna anotació puntual i que
en feu, amb el vostre fill/a, el seguiment dels deures i dels exàmens.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA : QUÈ CAL PORTAR
QUÈ HA DE PORTAR COM
CADA NEN/A

TOTS

BATA O SAMARRETA

TOTS

AMPOLLA D'AIGUA O Marcat amb el nom
CANTIMPLORA

TOTS

Amb una beta llarga,
marcada amb el nom

CARMANYOLA per
l’esmorzar

Marcada amb el nom

1r, 2n

MOTXILLA
(sense rodes )

Marcada amb el nom

A partir de 3r

MOTXILLA
(sense rodes )

1r, 2n

3r, 4t, 5è i 6è

TOTS

TOTS

TOTS

ROBA , CALÇAT
ESPORTIU.

ROBA I CALÇAT
ESPORTIU, ROBA PER
CANVIAR-SE.
2 PARELLS DE
MITJONS
ANTILLISCANTS
Educació Física

Pot ser una bata o samarreta
vella que es farà servir per a
activitats plàstiques.
Es porta de casa diàriament.

Se l’emporten cada dia
La carmanyola ens permet
reduir residus d’embolcalls.
Cal portar-la cada dia amb
l’agenda i l’esmorzar.

Cal portar-la cada dia, amb
la carpeta, l’agenda i
l’esmorzar.
S’ha de portar quan fem
El xandall s’ha de portar posat educació física (ja us
informarem quins dies toca a
cada grup)
S’ha de portar quan fem
educació física (ja us
El xandall s’ha de portar posat informarem quins dies toca a
cada grup)
Marcada amb el nom

Marcats amb el nom i es Es tornaran per rentar
deixaran a l’escola.
periòdicament.

MOCADORS DE PAPER Una capsa

MATERIAL ESCOLAR

OBSERVACIONS

Són d’us col·lectiu i en
tornem a demanar quan
s’acaben.

Tot el material fungible, de consulta o treball és col·lectiu
i es compra des de l’escola.

SORTIDES I COLÒNIES
Durant el curs, es realitzaran algunes sortides o excursions fora del recinte escolar.
L’objectiu d’aquestes sortides és sempre pedagògic, per la qual cosa és molt important
l’assistència de tots els alumnes/as.
Les excursions de tot el dia seran notificades amb prou temps perquè pugueu confirmar
l’assistència del vostre fill / filla i preparar la motxilla segons les instruccions que us donarem.
Les petites sortides pel voltant de l’escola o pels municipis, us seran comunicades però no
caldrà cap més requisit que la signatura d’una autorització que tindrà validesa per totes les
sortides d’aquestes característiques durant el curs.
De les colònies se n’informarà a la reunió de curs (mes d’octubre).

PAGAMENT DEL MATERIAL ESCOLAR, SORTIDES I COLÒNIES

Tot el material fungible, de consulta o treball és col·lectiu i es compra des de l’escola.
Les despeses de material fungible, els quaderns de treball i les agendes (per a aquells cursos
que en fan ús), així com el cost de les sortides escolars i sortides culturals, es cobraran en el
compte bancari d’activitats de l’escola.
Aquest import es fracciona en quatre quotes: setembre, octubre, febrer i abril. Es farà una
liquidació de despeses al juny, per si hi ha hagut una variació del previst.
El pagament de les quotes és imprescindible per obtenir els materials i realitzar les sortides i
colònies del curs. L’abonament de les quotes es proposa per domiciliació bancària. Us
facilitarem un full per autoritzar els cobraments i donar les vostres dades. A les famílies que heu
optat per l’ingrés us informarem del número de compte on cal ingressar les quotes. Per
qüestions de seguretat ja no es podrà realitzar pagaments en efectiu a la secretaria del centre.
El cost del material fungible per al curs 2018-2019, que ha estat aprovat pel Consell Escolar,
varia segons el curs i oscil·la entre 120 i 150 euros per als alumnes de Primària.
A la reunió de curs dels mesos d’octubre i novembre, se us informarà de les sortides que es
realitzen a cada curs. El pagament de les colònies, per a aquells cursos que en fan, s’incorpora
a les quotes i es pot fer íntegrament afegit a la quota del mes d’octubre o de forma fraccionada,
a l’octubre i al febrer.

ESMORZAR
Com a Escola Verda que som treballem l’activitat de l’esmorzar en dos aspectes:
Per una alimentació saludable dels infants:
És important que els nens i nenes esmorzin a casa i no arribin en dejú a l’escola.
Per l’hora d’esmorzar a l’escola us demanem que portin una peça de fruita o petit entrepà i
eviteu afegir a l’entrepà el consum de sucs de fruita comercials, que contenen un grau excessiu
de sucres, i làctics envasats.
Per a reduir els embolcalls i envasos dels esmorzars:
Us demanem que porteu l’entrepà dins d’una carmanyola o similar per tal d’evitar embolcalls de
plàstic, paper i alumini.
Recordeu que els divendres és el dia de la fruita al centre.

ANIVERSARIS
A l’escola celebrem els aniversaris dels alumnes. Podeu dur un pastís, coca o galetes per
acompanyar la festa. Us demanem que el pastís o coca estigui tallada i que no porteu caramels,
sucs, ni altres llaminadures.
Si voleu convidar els companys/es de classe a una festa, tan sols es repartiran invitacions des
de l’escola si tots els nens i nenes de la classe hi estan convidats.

MENJADOR
El servei de menjador és de 12:15/12:30 a 15h per Primària i començarà a funcionar el primer
dia de curs (12 de setembre).
El servei el realitzarà un equip d’educadors/es contractades per l’AMPA (veure informació
adjunta).

BON DIA
El servei de “Bon dia”, començarà a funcionar des del 12 de setembre a partir de 2/4 de 8h del
matí. Aquest servei també està gestionat per l’AMPA (veure informació adjunta).

JOGUINES, MÒBILS I APARELLS ELECTRÒNICS
A l’escola no es permet als alumnes l’ús de mòbils, càmeres fotogràfiques ni altres aparells
electrònics a excepció de les activitats pedagògiques que es puguin dur a terme a l'aula.
Tampoc a les sortides ni colònies.
En cap cas l’escola es farà responsable de la pèrdua o dany d’aquests aparells.
Recordem que no es poden dur joguines al centre.

SALUT
Quan un alumne/a presenta símptomes de malaltia, cal que es quedi a casa perquè a l’escola
no el podem atendre correctament i pot ser font de contagi pels companys/es.
És important no venir a l’escola quan:
● Es té febre
● Hi ha erupcions a la pell (excepte si el metge certifica per escrit que no és contagiós)
● Muguet (fongs)
● Parasitosi (polls, cucs...)
Cal que un cop diagnosticada la malaltia, es comuniqui a l’escola per si s’ha de prendre alguna
precaució.
Quan un alumne/a presenta símptomes de malaltia en horari escolar, es trucarà als pares o
tutors perquè el vinguin a buscar.
Un nen/a està recuperat quan pot participar en totes les activitats escolars (també educació
física, piscina, pati,...)
Com a norma general, a l’escola, no podem donar medicaments, excepcionalment sota
prescripció mèdica escrita.

PLA SEQTOR
En cas d’emergència (risc d’accident químic de la indústria de Sant Celoni), si s’activés el PLA
SEQTOR, quan les autoritats alertin a tota la població, l’escola haurà de seguir el protocol de
confinament establert pel PLA. En aquest cas no es poden venir a buscar els nens a l’escola
fins que es comuniqui pel procediment establert per les autoritats.

Institut Escola La Tordera
Centre mancomunat de Santa Maria de Palautordera –
Sant Celoni
Passatge Margarida, 1
Tel 93 848 47 98

