Curs 2013-2014
Setembre Núm. 1
SUMARI
1. BENVINGUDA
2. ASSIGNACIONS DELS DOCENTS I D’ALTRES TASQUES
3. REUNIONS DE FAMÍLIES
4. ENTREVISTES FAMILIARS
5. PAGAMENTS
6. DIES QUE ELS INFANTS FAN PSICOMOTRICITAT
7. TREBALL PEL COL·LECTIU DE P3, P4 I P5
8. LES FAMÍLIES ENS VISITEN
9. PRÉSTEC DE LLIBRES A LA BIBLIOTECA I FAMÍLIES COL·LABORADORES
10. BICICLETES PER AL PATI D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
11. AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DEL CENTRE
12. ERROR EN EL CALENDARI I CALENDARI AL WEEB
13. DOCUMENTACIÓ BEQUES PER A SUPORT EDUCATIU DEL MEC

1

1. BENVINGUDA
Aquests dies hem estat treballant molt i amb moltes ganes esperant que tot estigui preparat pel
dia 12 moment en que ens retrobarem tots plegats.
Us recordem la temàtica per guarnir el passadís que ja us vam anunciar en el passat full
informatiu. Ens cal i ens agrada tenir-vos presents també amb les representacions plàstiques
que feu conjuntament amb els vostres fills/es. Així doncs per aquest setembre, us proposem
que a casa prepareu un element decoratiu que representi el 10è aniversari.

“omplim l'escola de 10's”.

Pot ser pla o a 3D i podeu fer servir el material que vulgueu.
Penseu que les penjarem del sostre al passadís de l’entrada, això us pot servir de referència
per a prendre les decisions, per tant la prepareu per poder-la penjar (amb un cordill).
Segur que no cal que us donem més instruccions ja que cada curs no pareu de sorprendre’ns
amb les vostres idees i qualitat. Sempre al penjar-ho i observar el conjunt sentim com és
d’important la diversitat per a la riquesa i la bellesa del projecte col·lectiu.

Necessitaríem ajuda per penjar-ho, si algú de la vostra família, el primer o segon dia d’escola,
té alguna estoneta disponible per a ajudar a penjar-ho no cal que ens aviseu, us presenteu i
sereu ben rebuts.

2

2. 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.

TUTORIES

DOCENTS

P3A

LAURA FONTANET

P3B

BERTA ANDUCAS

P4A

TONI LÓPEZ

P4B

PATRÍCIA ORTIZ

P5A

TXELL ANDREU

P5B

CLARA CERVELLÓ

1rA

MARIA CUESTA

1rB

MONTSE PINO

2nA

ROSA CORTADELLA

2nB

MIREIA NIUBÓ

2nC

IMMA
ROURES
ESTHER BORRUEY

3rA

OLGA BAQUÉS

3rB

SANDRA GARCÍA

4tA

ROSA BÓDALO

4tB

Mª ÀNGELS REYES

5èA

ESPECIALITATS
REFORÇ

I

I DOCENTS

MÚSICA

VANESSA VIDAL

ED. FÍSICA

ENRIC FERRÉS

ANGLÈS

SONIA
LARBY

ANGLÈS

JOAQUIM
SÀNCHEZ

ED. ESPECIAL

DINA ABIZANDA

ED. ESPECIAL

EVA ORANTES

REFORÇ EI

TERE BERMEJO

CONSERGERIA

MONTSE VELLET

ADMINISTRATIVA

MONTSE ADAN

EAP

PERE SANTOS

COORDINADORA
DE MENJADOR

MIREIA ARNAL

JEAN

EQUIP DIRECTIU
SECRETARIA

ESTHER
BORRUEY

CARMEN ÀVALOS

CAP D’ESTUDIS

LAIA MARTÍNEZ

5èB

MARIA SABATER

DIRECCIÓ

TERESA FISAS

6èA

MONTSE JULIÀ

6èB

MIREIA RAVENTÓS
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3. REUNIONS DE FAMÍLIES
Per tal que tothom es pugui anar organitzant us fem arribar les dates de les reunions dels
diferents nivells. Aquestes reunions es faran a les 17.30 h.
Recordeu que per a aquestes trobades l’AMPA organitza el servei de guarderia que es podrà
portar a terme si hi ha un mínim de cinc infants apuntats 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 a 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 a fer
aquest servei.
P3

dilluns 11 de novembre

3r

dimecres 9 d’octubre

P4

dijous 10 d’octubre

4t

dijous 17 d’octubre

P5

dilluns 14 d’octubre

5è

dimarts 8 d’octubre

1r

dimarts 15 d’octubre

6è

dimecres 2 d’octubre

2n

dilluns 7 d’octubre

4. ENTREVISTES FAMILIARS
Com ja sabeu al llarg del curs els tutors del vostres fills/es us citaran per fer una entrevista de
seguiment, també vosaltres si en teniu necessitat en podeu demanar una. Cada tutor té unes
hores assignades per realitzar aquestes trobades amb les famílies.
P3

dimecres a les 12,30 h

3rA

dijous a les 15 h

P4

dimecres a les 12.30 h

3rB

dijous a les 15.45 h

P5

dimecres a les 12.30 h

4tA

dijous a les 9 h

1rA

dimecres a les 15 h

4tB

dilluns a les 9 h

1rB

dimecres a les 15 h

5èA

divendres a les 15 h
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2nA

dimarts a les 15.45 h

5èB

dimecres a les 12.30 h

2nB

divendres a les 11.30 h

6èA

dimecres a les 12.30 h

2nC

dimecres a les 9 h

6èB

dijous a les 15 h

Entrevistes amb l’equip directiu:
Direcció: dimecres de 9 a 10 h
Cap d’estudis: dimecres a les 15 h
Secretaria: dimecres de 15 a 15.45 h

5. PAGAMENTS
Us fem un recordatori del nou funcionament del pagament de les quotes aprovades en Consell
Escolar el 14 de juny del curs 2011-2012. Consisteix a fraccionar la quota en 10 pagaments de
34 € mensuals (de setembre a juny).
El primer cobrament d’aquest curs ha estat de 19,78 € (reajustament de les sortides i colònies),
menys els nous alumnes de P3 i les famílies que tenen quotes pendents.

6.DIES QUE ELS INFANTS FAN PSICOMOTRICITAT
Les activitats de Psicomotricitat i Educació Física començaran la setmana del 16 de setembre,
a excepció de P3, que començaran la setmana del 30 de setembre.
P3A

dimecres matí

P3B

divendres matí

P4A

dimarts matí

P4B

dimarts matí

P5A

dilluns matí

P5B

dilluns matí

1rA

divendres matí

1rB

dimarts matí
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DIES QUE ELS INFANTS FAN EDUCACIÓ FÍSICA I PISCINA
2nA

dimecres matí

2nB

dimecres matí

2nC

dimecres tarda

3r

dilluns i dimarts al matí

4t

dijous i divendres matí

5è

dilluns i dimarts al matí

6è

dijous i divendres al matí

Els infants de 3r a 6è us faran saber quin dels dos dies previstos per a fer Educació Física els
toca, ja que per a aquestes sessions estan barrejats amb infants de l’altre grup del nivell i fins al
12 de setembre no sabran quin dia els toca.
PISCINA
• Els infants de 1r faran piscina els dilluns I iniciaran l'activitat el 23 de setembre.
• Els infants de 2n faran piscina els dimarts I iniciaran l'activitat el 24 de setembre.

7. 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 s’encomana als infants i a les famílies és la preparació setmanal d’un
esmorzar col·lectiu de fruita. Enguany aquesta activitat es farà els dijous i començarà el proper
3 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.
Per tal de garantir una bona dinàmica dels esmorzars compartits ens agradaria comptar amb
algunes persones que poguessin venir de forma regular a l’activitat. Si hi ha pares, mares avis
o àvies disposats a participar amb un major nivell d’implicació que ho comuniqui al tutor o tutora
corresponent.
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8. LES 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 a anar aconseguint aquest objectiu a més a més de poder 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 manera activa en aquest
projecte. De P3 a 3r molt aviat trobareu a les cartelleres les graelles perquè us hi aneu
apuntant. Perquè pugueu anar planificant agendes, el primer dia que proposem iniciar Les
Famílies ens Visiten és la setmana del 7 d’octubre.
Us facilitem els dies assignats per a l’activitat de cada nivell.
P3

dimecres tarda

P4

dimecres tarda

P5

dimecres tarda

1r

divendres tarda

2n

dijous tarda

3r

dimecres tarda

9. PRÉSTEC DE LLIBRES A LA BIBLIOTECA I FAMÍLIES COL·LABORADORES
El préstec de llibres de la biblioteca s’iniciarà el proper dilluns 23 de setembre. Al llarg de la
primera setmana els infants necessiten temps per a conèixer les seves funcions i tasques com
ajudants de bibliotecari de l’escola.
Aprofitem l’ocasió per a comunicar que aquest curs també ens trobarem a partir del 19 de
setembre cada dijous a la tarda amb els pares, mares... per a fer tasques de gestió de la
biblioteca com ara folrar, etiquetar, reparar i endreçar llibres. Es necessiten moltes mans per a
garantir el bon funcionament de la biblioteca. Si hi esteu interessats i no podeu venir els dijous,
deixeu el vostre nom i contacte al següent formulari en línia.
Aquest estiu hem aprofitat per a millorar l’espai de lectura informal de la biblioteca amb un terra
més càlid per a poder seure al terra i mirar i gaudir dels contes i la lectura. També hem estat
treballant per catalogar el fons adreçat a educació infantil fet que ens permetrà poder realitzar
préstec a llibres en aquests nivells que fins ara no era possible. D’aquesta manera els infants
podran endur-se contes a casa i compartir-los amb vosaltres. A la reunió d’inici de curs els
tutors us informaran de la dinàmica que portarem a terme i quan serà l'inici del préstec.
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Com bé sabeu els llibres tenen un cost per això demanem que en tingueu la màxima, si un
llibre es perd i no es retorna es farà pagar l’import acordat.

10. BICICLETES PER AL PATI D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Per a poder mantenir viu l’espai de bicicletes del pati d’Educació Primària fem una crida a
aquelles persones que tinguin alguna bicicleta en desús i bon estat perquè la portin a l’escola i
els infants les puguin fer servir.

11.AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DEL CENTRE
Al weeb de l'escola a partir de dilluns trobareu penjada l'autorització que cal que retorneu
signada a l'escola el mateix dia 12 de setembre si voleu que el vostre fill/a pugui sortir sol de
l'aula. Aquesta autorització la podeu signar les famílies que teniu infants de 3r a 6è sense
aquesta autorització els vostres fills us esperaran a l'aula fins que els vingueu a buscar encara
que els cursos anteriors la tinguessin signada ja que cada curs s'ha de renovar aquesta
autorització.
El mateix dia 12 setembre els tutors i a secretària també tindran aquests impresos.

12. ERROR EN EL CALENDARI I CALENDARI AL WEEB
Disculpeu però en el full informatiu nº 0 hi havia un error en les dates de les vacances de
Setmana Santa on posava que que les vacances del 19 al 21 d'abril I és del 12 al al 21 de
d'abril.
En el weeb de l'escola teniu penjat el calendari actualitzat que us el podeu imprimir amb totes
les dates.

13. DOCUMENTACIÓ BEQUES PER A SUPORT EDUCATIU DEL MEC
Durant el mes d’agost ha sortit la convocatòria de beques per a ajudes per a l’alumnat amb
necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2013-2014.
La resolució del BOE està penjada a la pàgina web de l’escola (cliqueu a l’enllaç)
RESOLUCIÓ BEQUES AL BOE
El formulari (cliqueu a l’enllaç) s’ha de completar, imprimir i adjuntar a la documentació que es
demana. S’ha de presentar abans del 30 de sembre a l’administrativa (dilluns, dimecres i
divendres).
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