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� QUADRE PEDAGÒGIC- TUTORIES-CURS 2015-16 
 
ED. INFANTIL (PARVULARI) 
 

Nivell Tutora 

P3  Lourdes Cèrcols 

P4  Àngela García 

P5 A  Montse San José 

P5 B Elisabet Guerrero  

Reforç Rosa Barranco 

TEI Marga Martínez 

 
ED. PRIMÀRIA (PRIMER CICLE – CICLE INICIAL) 

Primer A 
 

Sofía Brito 

 
Primer B 

 
Elena Ayuela 

 
Segon 

 
Begoña Ruiz 

 
ED. PRIMÀRIA (SEGON CICLE- CICLE MITJÀ) 

Tercer  Valeriana Baz  

Quart  Ma. Reis Masot 

     
ED. PRIMÀRIA ( TERCER CICLE – CICLE SUPERIOR) 

Cinquè A Jackie Paricio 

Cinquè B Cristina Garcia-Milà  

Sisè A Anna Huguet  

Sisè B Verónica Casal 

  
ESPECIALISTES: 

Música  Margarita Garrido, Alicia de Llanos 

E. Física  Vicente Ruiz, Cristina García-Milà 

E. Especial   Isabel Parente 

Anglès  Josep Rubio, Verónica Casal, Jackie Paricio 

Religió    Amalia Vega 
 
 

EQUIP DIRECTIU: 

Direcció  Pilar Ruiz  

Cap d’Estudis:  Margarita Garrido 

Secretaria:             David Gilabert 
 
 



 
 
� CONSELL ESCOLAR 
 

 
Els representants de pares/mares al Consell Escolar del centre són: 
 

Manuel Cobos (6è B)   Sonia Godayol (6èA ,3r) 
 Montse Delgado (3r i 6èA) AMPA          Anna Clopés (1rB, 2n, 5èB)  
          Susana García Mani (4t, P-5)  Rosa Sancho (2n) 

            
         
� HORARI DEL CENTRE 
 

L’horari escolar és:        E. Infantil i E. Primària:    9:00 a 12:30 h.  
           15:00 a 16:30 h. 

 
� SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP) 
 
     L’escola  programa activitats de suport escolar fora de la franja horària ordi-        

nària amb el següent horari: 
Dilluns i dimecres  de 12,30 a 13:15h 
S’impartirà atenció individualitzada i de grup reduït a aquells alumnes que ho 
requereixin. El/la tutor/a es posarà en contacte amb la família per comunicar 
els alumnes que hi hauran d’assistir. 
Aquesta activitat començarà el proper 28 de setembre. 

 
 

�  REUNIONS D´INICI DE CURS 
 

NIVELL HORA DIA LLOC 

Ed. Infantil 
P3  16:45 hores 21 d’octubre Aula de P3 
P4 16:45 hores 22 d’octubre Aula de P4 
P5  16:45 hores 20 d’octubre Aules de P5 

C.Inicial 1r i 2n 16:45 hores 28 de setembre Audiovisuals 

Mitjà 
3r  16:45 hores   6 d’octubre   Audiovisuals 
4t  16:45 hores   7 d’octubre Audiovisuals 

Superior 
5è (A, B) 16:45 hores 19 d’octubre Audiovisuals 
6è (A, B) 16:45 hores 27 d’octubre Audiovisuals 

Hi haurà servei d’acollida per part de l’AMPA 
 

� LLIURAMENT D´INFORMES 
 

Educació Infantil: 1r informe:           19  de febrer de 2016. 
  Informe final:       21  de juny de 2016. 
 

       Primària:     1a avaluació:       22 de desembre de 2015. 
                                   2a avaluació:       18 de març de 2016. 

      3a avaluació: 21 de juny de 2016. 
 

  



 

� DIES  D’ENTREVISTA AMB EL PROFESSORAT 
El dia destinat d’atenció a les famílies serà  els dimecres de 12:30 a 13:30,         
prèvia cita amb el/la tutor/a. 

 
� ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Aviat us arribarà informació de les activitats extraescolars organitzades per         
l'AMPA.  

 
� NORMES DE L´ESCOLA 

 
A l’hora de formar els infants, és important la coherència de tots els agents 
educatius, família i escola. Preguem que  llegiu atentament aquestes normes i 
les feu vostres.  

 
1. RELACIÓ AMB ELS MESTRES 

 
Els pares podran demanar entrevista amb el tutor/a o amb Direcció sempre 
que ho considerin convenient. Es demanaran a través de l’agenda escolar. En 
el cas de Direcció, directament a la Secretaria del centre. 

 
No es pot parlar amb els mestres fora de les hores que tenen destinades. Si és 
necessari donar un encàrrec, es farà per escrit o bé es donarà directament a 
Secretaria. 

 
Els pares o mares d’Educació Primària no podran acompanyar els seus fills a 
la classe. 

  
2. ALUMNES 
 

Entrades:  
Infantil:  P-3, P-4 i P-5 entren per les portes exteriors  de les seves classes 
acompanyats pels seus pares o mares. 
 

Primària: Tots els nens entren sols directament per la porta principal i es 
dirigeixen a les seves aules. 
 
La puntualitat  és un hàbit que hem de treballar tots els que intervenim en 
l’educació dels vostres fills: família i escola. 
Quan un alumne de Primària  arribi tard, ha de portar una nota a l’agenda 
signada per vosaltres, explicant el motiu. Els tutors comunicaran als pares les 
faltes de puntualitat  injustificades mitjançant l’agenda. 
També es farà un Registre dels Retards  de tots els/les alumnes, tant d’Infantil 
com de Primària, que arribin després de que  s’hagin tancat les portes. Aquests 
alumnes/pares  hauran de justificar, signar i donar el seu nom a consergeria. 
Quan un alumne hagi de sortir de l’escola dintre de l’horari escolar, es farà amb 
antelació una nota adreçada al tutor/a. En cap cas sortirà un alumne de 
l’escola sense autorització. 
 

Les faltes d’assistència  al centre es comunicaran al tutor/a  per escrit a 
través de l’agenda o comunicant-ho per telèfon a l’escola. 
A fi de fomentar l’autonomia i la responsabilitat dels nostres alumnes, si algun 
dia s’obliden llibres, feines o l’esmorzar, és norma de l’escola no portar res a 
les classes, havent començat la jornada escolar. 
 

 



Sortides: 
Infantil:  Els pares o mares recolliran els seus fills/es a la porta de les classes. 
 
Primària : 
Cicle Inicial (1r i 2n) Els mestres sortiran amb els seus alumnes i se situaran, a 
la porta de la reixa del pati d’infantil per lliurar-los als seus pares i mares. 
A partir de 3r curs, els nens sortiran sols. 
 
El retard en la recollida  dels nens i les nenes de l’escola es considera també 
una falta de puntualitat.  
L’horari de treball dels mestres acaba a les 16:30 h i no és responsabilitat 
dels professors, ni del Centre fer-se càrrec dels n ens i les nenes els 
quals no han vingut a recollir. 
Important, els nens no podran entrar al centre una vegada hagin sortit. 
 
Preguem PUNTUALITAT a les entrades i sortides!  

No es pot portar a l’escola cap cosa que no sigui e l material necessari 
per utilitzar a l’escola: cap mena de joguina i mol t menys mòbils. 
 

      Vestit i calçat: 
Per a la realització de l’activitat escolar és necessari portar roba còmoda i 
calçat resistent, en cap cas es portaran peces que impedeixin el normal 
desenvolupament de les classes. 
Quan es realitzin sortides extraescolars, els alumnes portaran el xandall de 
l’escola i calçat esportiu. 
  

3. REUNIONS I CONVOCATÒRIES A PARES 
 

Les reunions tindran lloc durant els mesos de setembre i d’octubre. Creiem 
que l’assistència dels pares a les reunions és necessària per col·laborar en 
l’educació dels seus fills/es. Si per causa justificada no s’hi pot assistir, cal 
comunicar-ho al/la tutor/a. 

 
4. MENJADOR ESCOLAR/ ACOLLIDA MATINAL 
 

La gestió del menjador la realitza l’empresa 7 i TRIA i us farà arribar totes les 
informacions que calgui. 
Per a qualsevol consulta del menjador i servei d’acollida, us haureu d’adreçar 
a la seva coordinadora, que serà a la finestreta de consergeria  a partir de les 
9:05 hores cada dia, o bé al telèfon 670 27 58 65. 
 
Preguem que pel bon funcionament, no entreu mai al centre fins que 
hagin acabat d’entrar els alumnes. 

 
5. ESMORZARS 
 

Com ja sabeu, a la nostra escola, convençuts que hem d’educar els vostres 
fills per a un món més habitable i sostenible, estem dins el programa Agenda 
21, que té entre d’altres objectius la reducció  de residus. Per tant, els nens i 
les nenes han de portar l’esmorzar en un envàs reutilitzable, preferiblement 
carmanyola o bossa de roba (els entrepans poden venir embolicats en un 
tovalló de paper) i no poden portar begudes. 

 
 
 
 
 



6. COMUNICATS ESCOLA 
 
A partir d’ara trametrem els comunicats, via correu electrònic. Si encara no 
tenim la vostra adreça, passeu per Secretaria a donar-lo. Cas de no rebre’l o 
extraviar-lo, sempre el tindreu a la vostra disposició al nostre bloc: 
http://blocs.xtec.cat/pauvila on hi pengem totes les informacions més 
importants. A la pestanya “info-famílies” hi trobar eu tots els comunicats 
de la direcció. 

 
 
 
       US RECOMANEM QUE: 
 

Conserveu aquest full  durant tot aquest curs escol ar. 
Llegiu els comunicats que us enviem i recordeu-los.  Abans de trucar a 
l’escola, consulteu aquest full d’inici de curs i a ixí evitareu pèrdues de 
temps innecessàries per a Secretaria. També podeu c onsultar el web de 
l’escola  
 
BENVINGUTS AL NOU CURS ESCOLAR! 

 
      Sant Feliu de Llobregat, 14 de setembre de 20 15. 
 
 
 
 
 


