Curs 2012-2013
Núm. 1 setembre 2012

BENVINGUDA
Al llarg d’aquests dies han anat arribant totes les persones i ens hem posat a treballar per tal
que el dia 12 estigui tot a punt. Amb aquest full informatiu us volem fer arribar un seguit
d’informacions que creiem que seran del vostre interès:
1. Assignacions dels docents i d’altres tasques
2. Festes locals
3. Dates de reunions de famílies, horaris d’entrevistes i d’atenció a les famílies per
part de l’Equip de gestió.
4. Pagaments
5. Aviat estrenarem nova web
6. Informacions diverses ( dates i recordatoris)
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1. ASSIGNACIONS DELS DOCENTS I D’ALTRES TASQUES
A data d’avui ja us podem fer saber les persones que enguany acompanyarem els vostres fills a
les tutories, els docents que faran les especialitats i les persones que realitzen altres tasques.

ESPECIALITATS I
REFORÇ

DOCENTS

MÚSICA

VANESSA VIDAL

ED. FÍSICA

ENRIC FERRÉS

ANGLÈS

BEA PARRILLA

ANGLÈS

JOAQUIM
SÀNCHEZ

MERITXELL ANDREU

ED. ESPECIAL

DINA ABIZANDA

1rA

OLGA BAQUÉS

REFORÇ

MARIA CUESTA

1rB

CARMEN ÁVALOS

ED. ESPECIAL

EVA ORANTES

1rC

MONTSE PINO

CONSERGERIA

2nA

FERRAN CASANOVA

ANNA Mª
MARGARIT
MONTSE VELLET

2nB

SANDRA GARCÍA

3rA

ROSA CORTADELLA

EAP

PERE SANTOS

3rB

IMMA ROURES

MIREIA ARNAL

4tA

ROSA BÓDALO

COORDINADORA
DE MENJADOR

4tB

EVA LUMBRERAS

5èA

MONTSE JULIÀ

5èB

TUTORIES

DOCENTS

P3A

TONI LÓPEZ

P3B

BERTA ANDUCAS

P4A

PATRICIA ORTIZ

P4B

CLARA CERVELLÓ

P5A

LAURA FONTANET

P5B

ADMINISTRATIVA

MONTSE ADAN

EQUIP DIRECTIU
SECRETARIA

ESTHER
BORRUEY

MIREIA RAVENTÓS

CAP D’ESTUDIS

LAIA MARTÍNEZ

6èA

MARIA SABATER

DIRECCIÓ

TERESA FISAS

6èB

MIREIA NIUBÓ
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2. FESTES LOCALS NOVES DATES.
Us fem saber que el 20 de maig de 2013 és la data de la festa local de l'any que ve que ens
ha fet arribar l’Ajuntament.
L’Ajuntament també ens ha comunicat un canvi en la celebració del Carnaval a Molins de Rei,
que ocasiona que l’escola farà festa de lliure disposició el dilluns 11 de febrer en comptes
del 18 de febrer, com us havíem anunciat el mes de juny passat..

3. REUNIONS DE FAMÍLIES I ENTREVISTES
Per tal que tothom es pugui anar organitzant us fem arribar les dates de les reunions dels
diferents nivells.
Recordeu que per aquestes trobades l’AMPA organitza un servei de guarderia que es podrà
portar a terme si hi ha un mínim de cinc infant per nivell. A les cartelleres de cada curs trobareu
unes graelles on cal que us apunteu per tal d’organitzar aquest servei, és necessari i
imprescindible que us cenyiu en apuntar-vos dins el termini que es marcarà en les
informacions, ja que sinó l’AMPA no té temps de poder buscar els monitors necessaris per fer
aquest servei.
P3

dimecres 14 de novembre

3r

dilluns 1 d’octubre

P4

dilluns 15 d’octubre

4t

dimecres 17 d’octubre

P5

dilluns 8 d’octubre

5è

dimecres 10 d’octubre

1r

dimarts 16 d’octubre

6è

dijous 4 d’octubre

2n

dimecres 3 d’octubre

Entrevistes familiars:
P3

dimecres a les 12’30h

3r-A

divendres a les 9h

P4

dimecres a les 12’30h

3r-B

dimecres a les 12’30h

P5

dimecres a les 12’30h

4t-A

divendres a les 15h
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1r-A

dimarts a les 9h

4t-B

dimecres a les 12’30h

1r-B

dimecres a les 9h

5è-A

divendres a les 9h

1r-C

dijous a les 9h

5è-B

dilluns a les 15h

2n-A

dimecres a les 15h

6è-A

dijous a les 9h

2n-B

dimecres a les 15’45h

6è-B

dimarts a les 9h

Entrevistes amb l’equip directiu:
Direcció- divendres de 9 a 10h
Cap d’Estudis- dimarts a les 15 a 15’45h
Secretaria- dimecres de 15 a 15:45h.

4.PAGAMENTS
Recordem el nou funcionament del pagament de les quotes aprovades en Consell Escolar el
passat 14 de juny del curs 2011-12. Consisteix en fraccionar les quotes en pagaments de 34
euros mensuals.
El primer cobrament d’aquest curs serà la propera setmana del 10 de setembre.

5.ESTRENAREM NOVA WEB
Estem treballant per engegar un nou format amb la web de l’escola amb l’idea que aquesta
permeti una comunicació més activa i dinàmica entre infants, famílies i escola. Aquest nou
format estarà en actiu a partir del 17 de setembre.

6. INFORMACIONS DIVERSES
DIES QUE ELS INFANTS FAN PSICOMOTRICITAT
L’activitat de Psicomotricitat a 1r començarà la setmana del 17 de setembre, a P4 i P5
començarà la setmana del 24 de setembre i la psicomotricitat de P3 començarà la primera
setmana d’octubre.
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P3 A

dimecres matí

P3B

divendres matí

P4A

dimarts matí

P4B

dimarts matí

P5A

dilluns matí

P5B

dimecres matí

1RA

dilluns tarda

1RB

dijous matí

1RC

dimecres tarda

DIES QUE ELS INFANTS FAN EDUCACIÓ FÍSICA
2nA

dilluns matí

2nB

divendres matí

3r

dijous matí

4tA

dilluns tarda

4tB

dimarts tarda

5è

dimecres matí

6è

dijous i divendres a la tarda
els infants ja informaran del dia que
els correspon.

Autorització de sortida del centre
El passat mes de juny als alumnes que enguany cursaran 3r, 4t, 5è i 6è se’ls va passar una
autorització per poder sortir sols de l’escola, en aquell període de curs en vam recollir, però
encara no les tenim totes. Si no les vau entregar en aquell moment recordeu de portar-les a
l'escola el primer dia de classe per a que els infants puguin sortir sols.
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INICI DE DIFERENTS ACTIVITATS A L’ESCOLA
Treball pel col·lectiu de P3, P4 i P5
Com bé sabeu a l’escola cada nivell té un treball pel col·lectiu assignat. A Educació Infantil una
de les tasques que se’ls encomana als infants i a les famílies és la preparació setmanal d’un
esmorzar col·lectiu de fruita. Enguany aquesta activitat es realitzarà els dijous i s’iniciarà el
proper 11 d’octubre. Demanem a les famílies que participin de l’activitat i que s’apuntin a les
graelles que trobareu als suros que hi ha al costat de cada aula al passadís.
Inici famílies ens visiten
Ens agrada poder sentir-vos a prop de l’escola, com ja sabeu el Projecte de les Famílies ens
visiten treballa per anar aconseguint aquest objectiu. A més a més ens satisfà comptar amb
els sabers i les experiències de cadascú de vosaltres per tal compartir i anar ampliant
coneixements. Per això, us convidem un any més, a participar de forma activa en aquest
projecte. De P3 a 3r molt aviat trobareu a les cartelleres les graelles per tal que us aneu
apuntant, perquè pugueu anar planificant agendes el primer dia que proposem iniciar les
Famílies ens Visiten és la setmana del 8 d’octubre.
Inici de l'activitat de piscina 1r i 2n
L'activitat de piscina començarà la setmana del 24 de setembre. Els infants de 1r hi aniran
els dilluns al matí i els de 2n el dimarts al matí. Busqueu algun forat al llarg del curs per a
venir a acompanyar els grups a la piscina. Es necessiten tres persones per 1r i dues per a 2n
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