
Benvinguts al nou curs!!! 

Comencem altra  vegada un nou curs amb moltes ganes de créixer  i  aprendre juntament amb els
vostres fills i filles i amb totes les famílies que formeu part de l’escola. Endavant!

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

P3 – Adriana Badia
P4 – Paquita Rovira
P5 – Marta Autonell
Laura Freixer - Reforç i Cap 
d'Estudis
Olga Bosch - Reforç

1r – Magda Godayol
2n – Montserrat Sentmartí
Cris Diez – Anglès
Montse Bach - Reforç

3r – Carme Vilaró
4t – Lurdes Galbany
Maido Bover – Música i 
Directora
Albert Barret – Ed. Física i 
Reforç

5è – Fina Codina
6è – Quico Homs
Imma Comas - Ed. Especial
David Noguer - Secretari, 
Anglès i Ed. Física

Anna Font (Religió)

Marta Carbó (administrativa), Lluís Presseguer (conserge), Elisabet Sentmartí (coord. menjador), 7iTria (menjador) i TAC-Osona 
(neteja)

Agraïments
Des de l'Escola volem agrair a les famílies 3r que van venir el dijous dia 7 de setembre a fer la posada a punt
dels llibres de text. Gràcies a la vostra bona feina cada família de l'escola s'estalvia molts diners.

Menjador
Hi haurà reunió de menjador, amb les monitores que fan el servei el dia 14 de setembre a les 21h a l’escola.
La coordinació es fa des de l'escola cada dia de 9:00 a 9:30 venint o trucant al 685 189 820. La coordinadora
és l'Elisabet Sentmartí.
Cal que porteu:
- Els alumnes de P3, P4 i P5: 5 pitets cada dilluns dins d’una bossa de roba marcada amb el nom.
- Els alumnes de primària: 2 tovallons de roba cada dilluns.
- A partir de P4 han de portar necesser amb raspall, pasta de dents, un got i una tovalloleta amb el nom.
Recordeu que quan es fan excursions amb l'escola, des del menjador NO hi ha servei de pícnic.
Els alumnes de P3 fan migdiada havent dinat. 
Cada trimestre es repartiran els menús diaris.
Aquest curs es faran dos torns a l’hora de dinar: de P3 a 2n de 12:30 a 13:30 i de 3r a 6è de 13:30 a 14:15.

Cal que retorneu omplert el full d'inscripció, però els que ja estigueu donats d'alta no farà falta tornar-vos a
inscriure. Només els alumnes de P3 i els que no hagin fet mai ús del menjador, hauran de fer la inscripció per
donar-se d'alta al servei. 
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Si un alumne està malalt cal avisar al menjador abans de les 9:30 per poder descomptar la part corresponent.
En el cas que porteu el justificant del metge us descomptaran tot el menú sencer del dia i/o del període de
malaltia.
Al web de l'escola hi trobareu el Pla de Funcionament de menjador.

Preu diari  aprovat  pel  Consell  Comarcal  pel  curs 2017-2018: Fixes 6'20€/dia, 3 dies setmanals  6'50€/dia i
esporàdics 6'80€/dia. 

Per a les famílies que pagueu en efectiu i pels rebuts que es retornen, recordeu que el pagament es fa a
principi  de cada mes i que s'ha d'efectuar abans del dia 15 del mateix mes. En cas de no fer-se efectiu,
l'alumne no podrà fer ús del servei.

Assistència a classe
Si un alumne falta a classe cal que ho comuniqueu al tutor, trucant al telèfon de l'escola.

Aniversaris i sants
Ningú s’ha de sentir obligat a celebrar-ho a l’escola, però en cas de voler-ho celebrar, els alumnes d’Educació
Infantil  poden portar una cosa per la classe (pilota, nina, joc, conte...).  Els alumnes de cicle inicial,  mitjà i
superior poden portar també alguna cosa per la classe o bé esmorzar. Si teniu algun dubte parleu amb la vostra
tutora o tutor.

Malalties que s’encomanen 
Quan un nen té una malaltia que es pot encomanar als altres (polls, conjuntivitis, gastroenteritis, grip...) és
recomanable que no vingui a l’escola fins que hagi desaparegut el risc de contagi. 

Administració de medicaments
Recordeu que per poder administrar medicació als alumnes de l’escola, cal que els pares porteu una recepta
del metge on consti el nom de l’alumne, el medicament i la pauta a seguir, i la vostra autorització firmada.

Horaris de direcció i administració
L’horari de direcció i administració per atendre a les famílies és els dijous i divendres de 9:00 a 17:00. Si us
convé  també  us  podeu  posar  en  contacte  amb  nosaltres  per  telèfon,  938833150,  o  bé  per  e-mail
escolajacintverdaguer@xtec.cat.

Horari de tutoria per atenció als pares i mares
Truqueu o poseu una nota a l'agenda si us cal demanar hora per parlar amb el tutor/a del vostre fill/a.

EDUCACIÓ INFANTIL P3 els dimarts de 12:30h a 13:30h
P4 i P5 els divendres de 12:30h a 13:30h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA Dimarts i dijous de 13h a 13:30h

Horaris d’Educació Física i Psicomotricitat
– EI: P3, P4 i P5: dijous al matí
– CI: 1r: dimarts de 9:30 a 11:00 i 2n: dilluns de 15:00 a 16:30 
– CM: 3r: dijous de 15:00 a 16:30 i 4t: dimarts de 15:00 a 16:30 
– CS: 5è: divendres de 15:00 a 16:30 i 6è: dimecres de 15:00 a 16:30

Reunions de pares i mares
Aquest curs es farà reunió de pares i mares a cada classe de l'escola amb el seu tutor/a. Totes són a les 21h.
Els de P3, P4 i P5 esteu convocats el dilluns 9 d'octubre. 
Els de 1r i 2n esteu convocats el dimarts 26 de setembre.
Els de 3r i 4t esteu convocats el dimarts 3 d'octubre.
Els de 5è i 6è esteu convocats el dijous 5 d'octubre.  
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Espai WEB i Correus electrònics de les famílies
Consulteu  sovint  la pàgina  web  i  els  Blocs de  l’escola  http://www.xtec.cat/centres/a8028059.  Hi  trobareu
informació i també fotografies i vídeos d’algunes de les activitats dels vostres fills/es. 
Recordeu que ens fan falta les vostres adreces de correu electrònic, si encara no ens l'heu donat. Van bé per
enviar-vos  informació  de  primera  mà.  Escriviu-nos  un  missatge  i  així  ja  ens  quedem  l'adreça  vostra  a
escolajacintverdaguer@xtec.cat amb el vostre nom.

Junta de l'AMPA:

Presidenta Teresa Comas (mare de l'Anna Subirà de 1r)

Vicepresidenta Elisabet Comas  (mare de l'Ona Roma de 1r)

Secretària Cristina Bautista  (mare de la Carla Martínez de 1r)

Tresorera Sílvia Muntadas  (mare de l'Oriol Garcia de 1r)

Vocals Sandra Macià (mare de l’Aram de P3 i en Ion Medina de P4) i
Anna Garcia (mare d’en Nil Pujolàs de P4)

Us animem a formar part de l’AMPA!

Contacteu amb l'AMPA
Us podeu posar  en  contacte  amb l'AMPA o rebre més informació al  correu:  ampaescolajv@gmail.com, al
facebook al grup de l'AMPA-Escola-Jacint-Verdaguer-SEB o trucant al mòbil: 648 956 715.

Reunió menjador i Assemblea de l’AMPA
Aquest dijous 14 de setembre a les 9h del vespre es farà una reunió informativa del servei de menjador, i a
continuació, a les 9:30h, es farà l’Assemblea General de l’AMPA.

Extraescolars
Si us interessen les extraescolars que oferim, ompliu els fulls adjunts i  retorneu-los a l'escola el dia 25 de
setembre com a màxim.
Totes les activitats extraescolars començaran la setmana del 2 d'octubre.
El proper dimecres 20 de setembre es farà una reunió informativa de totes les extraescolars, a les 9h del 
vespre a l'escola, per les famílies que hi estigueu interessades.

Acollida matinal
Continuarem amb el servei d'acollida matinal de 8 a 9 del matí.

Quotes 17-18
Properament rebreu un full informatiu de tots els pagaments que s'hauran de fer a l'escola al llarg del curs:
sortides, colònies, natació, quota AMPA i segona part de llibres i material.
Recordeu que aquest mes de Juliol passat s’havia de fer l’ingrés d’una part dels llibres i material (65 euros), per
tal que els pagaments quedessin més repartits al llarg del curs. Les famílies que encara no heu fet aquest
pagament l'hauríeu d’anar a fer el més aviat possible, al número de compte BBVA- ES68 0182 8178 44 0201521339.

Penseu a posar el nom i el curs del vostre fill, i a portar el resguard als tutors.

C/escoles s/n  08507 Santa Eugènia de Berga  -  Tel 93 883 31 50   -  mail a8028059@xtec.cat   -    
URL http://www.xtec.cat/centres/a8028059  BLOG: http://blocs.xtec.cat/verdaguer/ 
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