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Benvinguda
Un cop més ens retrobem per encetar un nou curs escolar després de les vacances
d’estiu. En un món cada dia més global afrontem temps de molta complexitat. Pensem
que és en aquests moments de dificultat i incertesa quan cal reflexionar sobre quin ha
de ser el nostre paper, la nostra raó de ser. Ens referim a mestres, pares, mares,
agents i institucions que actuen en l’àmbit educatiu. A l’escola no som aliens a aquesta
situació, ben al contrari, en som molt conscients.
És per això, que sumant les nostres energies, tots en la mateixa direcció, cercant la
màxima eficiència dels recursos que disposem, no renunciarem a que els vostres fills i
filles rebin la millor educació possible.
Estem convençuts/des que és en aquests nens i nenes que avui tenim a les aules on hem
de fonamentar l’esperança de dibuixar un nou horitzó, un nou futur més just, solidari i
sostenible. Educar-los en continguts i estratègies, però també i sobretot en valors és la
clau.
És amb aquesta mirada, que el nou equip directiu i el claustre de mestres posarem el
nostre esforç, imaginació i compromís al servei de l’escola. Us obrim les seves portes i
sigueu tots benvinguts i benvingudes a aquest nou curs.

Equip de mestres
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1. L’equip docent
• Mestres, serveis educatius, personal no docent
EQUIP DIRECTIU
Directora

Mª Rosa Planas

Cap d’estudis

Alejandro García

Secretària

Emma Caballero

TUTORIES
P3

Carme Llop

P4

Rosa Quintana

P5

Marga Mallorquí

1r

Mireia Busquets

2n

Anna Torrent i Susanna Bramont

3r

Marta Dorca

4t

Montse Malagelada
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5è

Cristina Comas

6è

Emma Caballero

Suport

MªRosa Planas

ESPECIALITATS
Llengua anglesa

Dolors Roura

Educació Física

Pere Martí

Educació Musical

Alejandro García

Educació Especial

Mireia Busquets i Marta Dorca

Religió

MªTeresa Bleda

SERVEIS EDUCATIUS
Psicopedagoga EAP

Reyes Carretero

Assessora LIC

Núria Rabassedas

Serveis socials

Amanda Martínez
Laura Sánchez

PERSONAL NO DOCENT
Conserge

Glòria Casas

Administrativa

Lourdes Vilar

Cuinera

Dolors Moradell

Monitors de menjador

Carme Llorens, Anna Caballero i
Eloi Martí

Acollida matinal

Eloi Martí

Personal de neteja

Luci Rodríguez i Dolors Cufí

Agutzil

Josep Roura
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• Consell escolar
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa
en el govern del centre. En les seves reunions es fa un seguiment i una
avaluació de les activitats de l’escola. El consell escolar està format per
una representació de tots els diferents membres de la comunitat
educativa.

Equip directiu

Mª Rosa Planas i Alejandro García

Secretària

Emma Caballero

Representants de mestres

Pere Martí, Marta Dorca, Rosa
Quintana i Carme Llop

Representants de pares i mares

Marta Juanals, Anna Ferrer,
Montse Vallès i Sònia Tubert
(representant de l’AFA)

Representant PAS

Lourdes Vilar

Representant Ajuntament

Mª Àngels Ruiz

2) Organització i funcionament del centre
a) Calendari escolar

Inici de curs

12 de setembre

Fi de curs

21 de Juny

Vacances de Nadal

del 23 de desembre
al 8 de gener

Vacances de Setmana Santa

del 8 al 17 d’abril

Durant la jornada intensiva, el 22 de desembre i del 5 al 21 de juny, hi
haurà servei de menjador fins a les 15h.
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Festes locals i de lliure disposició

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

24 d’octubre
31 d’octubre
28 de novembre

24 de febrer

28 d’abril

b) Horari del centre
Matí de 9h a 12:30h
Tarda de 3h a 4:30h
Horari jornada intensiva de 9h a 13h
• 22 de desembre
• Del 5 al 21 de Juny
Horari d’atenció a les famílies
Tutor/a: cal concertar cita prèvia
Equip directiu: dijous de 9h a 11h
Secretaria i administració: dimarts i dijous en horari escolar.

c) Quotes de material, sortides i colònies
• La quota de material és en concepte de material fungible i didàctic que
l’alumnat utilitza durant tot el curs.
Infantil: 58€
Primària: 48€

• La quota de sortides engloba totes les despeses relacionades amb les
sortides escolars (transport, teatre, audició...) Al final de curs es farà
un balanç i es retornarà el sobrant o bé es demanarà el que falti.
Infantil i primària: 40€
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• Aquest curs anirem de colònies durant el 1r trimestre, els dies 13 i 14
d’octubre a la Granja de Santa Maria de Palautordera. (de P4 a
6è).
Quota colònies: 87€ preu aproximat
• Per pagar les quotes cal que feu un ingrés o transferència bancària al
compte de l’escola.

ES21 2100 8049 0402 0000 2075
Caldrà especificar el nom de l’alumne en el concepte d’ingrés. Si voleu
podeu pagar totes les quotes juntes. Els terminis de pagament són:
Colònies
Material
Sortides

6 d’octubre
28 d’octubre
30 de desembre

d) Reunions
Reunió general : dijous 22 de setembre
Està oberta a totes les famílies. L’equip directiu farà la presentació del
nou curs i explicarà els aspectes més rellevants de l’organització i
funcionament del centre. L’AFA també explicarà el seu funcionament.
La reunió es realitzarà al menjador de l’escola.
Reunions d’aula
P3

Dimarts 27 de setembre

P4

Dimecres 28 de setembre

P5

Dijous 29 de setembre

1r i 2n

Dimarts 4 d’octubre

3r i 4t

Dijous 6 d’octubre, aula de 4t

5è i 6è

Dilluns 3 d’octubre, aula de 6è
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e) Comunicació família-escola
•

•
•

•

•
•

Carpeta de comunicats
Mitjançant la carpeta de comunicats dels vostres fills/es us farem
arribar circulars informatives. Poden ser convocatòries, notificacions
de sortides, de festes... Recordeu que per les famílies que tinguin
més d'un fill/a matriculat al centre només es donarà al germà/na
més gran.
Agenda escolar
Podrem fer servir l’agenda dels vostres fills/es per la comunicació
entre la família i el tutor/a.
Bloc de l’escola: http://blocs.xtec.cat/escolaboragran/
Hi publiquem articles de les activitats que fan els alumnes, sortides
diverses il·lustrades amb fotografies... També hi trobareu articles
d’interès, els fulls informatius i els impresos per descarregar
(autoritzacions, justificants...).
Full informatiu
Són informacions de caràcter general de les activitats que es duen a
terme a l’escola. Us arribarà mensualment per correu electrònic.
També es penjarà al bloc i al plafó d’anuncis.
Correu electrònic de l’escola
b7003801@xtec.cat
Telèfons
972 59 30 60 (l’escola)
972 59 33 80 (aules de l’edifici de l’ajuntament)

f) Entrades i sortides
Enguany, s’estableix un canvi en l’horari d’entrada al recinte escolar.
Entrades
• Les portes de l’escola s’obriran a les 8:55h al matí i a les 15h a la
tarda. Tots els alumnes de l’escola entraran al recinte de
l’escola. Els alumnes de les aules de la planta baixa de
l’ajuntament aniran acompanyats de les respectives mestres fins a
les seves aules.
• L’alumnat de P3 podrà entrar acompanyat fins a sota del porxo de
la seva aula. Els de P4 podran entrar acompanyats fins a l’exterior
del barracó.
Sortides
• Les sortides de P3 i P4 tant a les 12:30h com a les 16:30h serà pel
portal petit.
• Els alumnes de primària sortiran pel portal gran. Podran sortir sols
amb prèvia autorització del pare/mare o tutor/a legal a partir de CM
i CS.
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•

Les sortides dels alumnes de les aules de la planta baixa de
l’ajuntament, tant a les 12:30h com a les 16:30h serà per la porta
del davant.

g) Faltes d’assistència dels alumnes
D’acord amb la normativa vigent, a partir del curs vinent caldrà
justificar les absències en un nou imprès on s’hi especificarà el
motiu. Si la falta és imprevista caldrà comunicar-ho al centre per
telèfon o correu electrònic el mateix dia, i posteriorment podreu
omplir l’imprès. L’escola us el facilitarà a l’inici de curs, també el
podreu demanar a secretaria i estarà disponible al bloc de l’escola.

2)Informacions diverses
3.1

AUXILIAR DE CONVERSA
Aquest curs tindrem entre nosaltres una auxiliar de conversa en
llengua anglesa. El departament d’ensenyament ens l’ha
concedit per aquest curs d’octubre a maig. Acompanyarà a la
mestra d’anglès a les seves classes per potenciar l’expressió oral
dels vostres fills/es ja que només parlarà anglès.

3.2

COLÒNIES
A l’escola tenim programades les colònies cada dos anys per
l’alumnat de P4 a 6è, de manera que tots els alumnes hi van un
cop per cicle. Els dies 13 i 14 d’octubre anirem a la casa de
colònies “La Granja” de Santa Maria de PalauTordera. El centre
d’interès són les emocions.
SEP
Tal i com preveu el Departament d’Ensenyament continuarem
oferint el suport escolar personalitzat (SEP). A P5 es farà a dins
de l’horari lectiu. En canvi de 1r a 6è es farà en horari no lectiu,
de 12:30h a 13:15h. En el SEP, principalment es treballa la
lectura, l’escriptura, el raonament matemàtic i l’organització
personal.
ILEC
Continuem aplicant el projecte d’impuls a la lectura. Recordem
que aquest serà el tercer i darrer any amb l’assessorament de la
Núria Rabassedas. D’aquest projecte han sortit diferents
iniciatives com el sofà de lectura, els 30 minuts lectors, el
programa “Llegim en parella” (també en castellà i anglès) o els
padrins de lectura.

3.3

3.4
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3.5

ESTRIS PERSONALS
Cal portar una gorra pel pati del menjador a l’inici de curs que
es quedarà durant tot el curs a l’escola. Aconsellem que
marqueu la roba i altres estris dels vostres fills/es que creieu
oportú per tal que no es perdin o s’intercanviïn sense voler. En
cas de pèrdua podeu adreçar-vos a la conserge. A final de curs,
tota la roba que no s’hagi recollit es donarà a Càritas.

4) Informacions de l’AFA
Amb aquest petit escrit ens agradaria presentar-nos i resumir les nostres
activitats. Primer de tot us presentem els membres de la nostra junta, i als
que us podeu adreçar sempre que ens necessiteu:

President

Vicenç Viñas

Secretària

Sònia Tubert

Tresorera

Nani Mateu

Vocal de llibres

Laia Sardà

Vocal de comunicació, xandalls i
Martirià Pagès
menjador.
Vocal d’extraescolars

Sílvia Terradas

Vocal d’esports

Adela Puigdomènech

Comunicació amb l’AFA
o Correu electrònic: us podeu posar en contacte amb nosaltres sempre
que us calgui al correu ampaboragran@gmail.com
o Blog: consultar les nostres informacions ampaboragran.blogspot.com
o Butlletí informatiu: La Bora que editem regularment.

Quota de soci/sòcies
La quota és de 25€ per curs i per família, els dóna dret a descomptes en la
compra de llibres de text, xandalls i les activitats extraescolars.
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El menjador escolar
La feina més visible de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) de
l’escola Bora Gran és la gestió del menjador, que duem a terme cedida
pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Tots els nens i nenes de
l’escola es poden quedar a dinar al menjador, i cada matí es fa el
recompte dels que es queden aquell dia. És recomanable que els nens
i nenes que tinguin previst quedar-se regularment ens lliurin el full
d’inscripció que s’ha fet arribar a les famílies. Si un alumne/a ha de fer
ús del menjador esporàdicament, cal que ho notifiqui abans de les
9:30h a l’escola.

FIX (3 dies o més a la 5,75€
setmana)

Preu del menjador
EVENTUAL
tiquet)

(preu

per 6€

Pagament del menjador:
a) per domiciliació bancària: cal que ens feu arribar degudament
omplerta l’autorització bancària corresponent que també serveix
perquè puguem cobrar els extraescolars.

b) adquirint tiquets a la secretaria de l’escola: els dimarts i els
dijous a partir de les 8:45h i a les 15h (accés pel portalet
de l’escola).

Al·lèrgies o especificitats alimentàries
Cal que ens feu arribar el certificat mèdic corresponent i se’ls prepararà el
menjar que necessitin.
Torns de menjador
El dinar se serveix en dos torns, separats per edats i també en funció dels
horaris dels extraescolars que fa cada nen.
El dia 12 de setembre es començarà el menú de la segona setmana
del menú primavera-estiu. (veure annex)
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Activitats extraescolars i altres
L’AFA també s’encarrega de gestionar les activitats extraescolars i de dur a
terme la venda dels llibres de text i xandalls. També organitzem el casal
d’estiu i els tallers que es duen a terme durant les vacances de Nadal i
Setmana Santa, a més d’altres activitats més lúdiques com la festa de final
de curs, el caga tió o una quina per Nadal, entre moltes altres. Una parada
de llibres i roses per Sant Jordi i la parada del Viatge Esportiu Comarcal al
nostre municipi són també accions que duem a terme.
Per conèixer detalladament tot el que fem i el que tenim previst fer, a més
de donar a conèixer el nostre estat de comptes i tota la informació referent a
l’entitat entre finals d’octubre i principis de novembre farem l’assemblea
general. Us hi esperem a tots!

5) Annexos
s’adjunten diverses autoritzacions:

• Imprès de justificació d’absències
• Menús del servei de menjador
• El calendari escolar.
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