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1. ENTRADES I SORTIDES
Us recordem que l’hora d’entrada a l’escola és a les 9 h i la de sortida és a les 16.30h en
punt. Donem un temps de marge perquè les famílies pugueu acompanyar els vostres fills a les
aules i us en pugueu acomiadar.
Us recordem que a les 9.10 h del matí tanquem la porta principal d’entrada al centre i els
infants que arribin a aquesta hora o més tard els acompanyarem nosaltres. Si s’allarga l’entrada
de famílies, no es poden començar les activitats amb normalitat.
A tarda, a l’hora de sortida, us demanem la mateixa rigorositat ja que els docents volen
acomiadar-se dels infants i de vosaltres. Per això cal que l’arribada al centre sigui puntual, si
no, això no és possible.
Ens agrada poder compartir aquest temps amb vosaltres perquè creiem que aquestes trobades
diàries ens ajuden a tots plegats a crear lligams de coneixença i confiança mútua i això
repercuteix en el benestar dels infants.
Us recordem, sobretot els nivells dels més petits, que aquest moments diaris d’entrades i
sortides són tant sols per compartir petites cosetes, si hi ha algun tema que us preocupa
demaneu al tutors/a del vostre fill una entrevista i ho tracteu amb tranquil·litat. Recordeu que si
els docents estant per vosaltres no poden atendre els infants, i com que hi ha moments per tot
tant sols cal trobar-los: temps per acollir els infants, temps per acomiadar-se, temps per
retrobar-se, temps per compartim famílies i docents...un temps i un espai per cada cosa.
També us demanem que aquestes estones tingueu cura amb els patinets i monopatins que hi
ha aparcats al porxo, no deixeu que es toquin si no són els dels vostres fills. Aquests
moviments generen complicacions a l’estona de sortida i poden generar malentesos
innecessaris.

2. INICI DE LES ESPECIALITATS/ DIES I HORARIS DE PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ
FÍCICA
Aquests dos primers dies hem prioritzat que els infants hagin pogut tenir una bona rebuda per
part dels seus tutors i tutores per tal que es coneguin i comencin agafar les noves dinàmiques
del curs. Al llarg d'aquest dos dies els diferents especialistes s'han anat presentant i exposant
les diferents propostes d'activitats i formats de les sessions.
També el llarg d'aquesta setmana els responsables dels diferents Treballs pel Col:lectiu
passaran a presentar-se i a encarregar-los els reptes i responsabilitats que tindran els diferents
nivells.
L'Educació Física comença el dijous 17 a les 15h amb els infants de 2 n B. Els infants de 2n
s'inicien en aquesta activitat i en finalitzar la sessió tindran una petita estona per refrescar-se i

2

netejar-se una mica per això és necessari que portin: un sabó petit, una tovallola mida bidet,
una samarreta de recanvi i un calçat esportiu diferent que del que portin habitualment.
A partir de 3r un cop acabada de sessió d'Educació Física amplien d'hàbit d'higiene amb una
dutxa en finalitzar l'activitat per això és necessari que portin: una tovallola gran, sabó,
xancletes per la dutxa i roba de recanvi.
L'anglès a P4 i a P5 s'iniciarà la setmana del 22 de setembre.
DIES I HORARIS DE PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ FÍSICA

GRUPS

HORARI

P3

Vermell

Dimarts matí

P3

Lila

Divendres matí

P4

Blau

Divendres matí

P4

Grocs

Dimarts matí

P5

Verds

Dimecres matí

P5

Taronja

Dimecres matí

1r

Puig Madrona

Dimecres tarda

1r

Puig d'Olorda

Dijous tarda

2n

La Morella

Dilluns tarda

2n

Puig les Agulles

Dijous tarda

3r

La Mola

Dijous i divendres matí

3r

El Montcau

Dijous i divendres matí

4t

Cavall Bernat

Dimecres i dimecres matí

4t

Sant Jeroni

Dimarts i dimecres matí

4t

Frare Gros

Dimecres matí

5è

El Matagalls

Dijous i divendres matí

5è

El Turó de l'Home

Dijous i divendres matí

6è

Pic del Portarró

Dilluns i dimarts al matí

6è

Les Agulles d'Amitges Dilluns i dimarts al matí
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3. RECORDATORI DE LA DECORACIÓ DELS PASSADÍS
Com cada any ens agrada comptar amb vosaltres per la decoració del passadís central de
l'escola. Enguany aquesta decoració estarà relacionada amb el tema de la propera setmana
temàtica, la llum i la foscor.
La proposta és que feu servir la vostra imaginació i creativitat per a construir alguna cosa que
faci entrar la llum a l'escola! Podeu fer servir materials que donin joc amb la llum, miralls, vidres
de colors, papers de seda, i altres materials translúcids. També podeu pensar en elements
foradats, elements foscos, ombres xineses, reflectants ... i tot allò que faci possible omplir
l'escola de llum!!!
Al llarg de la primera setmana setmana podeu anar portant les vostres produccions.
És important que en el moment que elaboreu el treball penseu la manera de ser exposat: en els
vidres o penjat del sostre com hem anat fent últimament. Si va penjat del sostre és important
que penseu a posar un fil per poder-lo penjar.
Animeu-vos, ens agrada tenir l'escola de produccions originals i creatives vostres.

4. LES COLÒNIES
Per l'escola és important que tots els infants puguin gaudir de les colònies pel seu caire
pedagògic com també socialitzador. Recordar que, en el cas de dificultats econòmiques,
l'AMPA pot atorgar unes beques seguint un protocol.
Recordar que en l'últim Consell Escolar, del passat mes de juliol, es va aprovar el procediment
a seguir com a escola a partir del curs 2015-16, en el cas que els infants no puguin anar de
colònies:
Què passa en el cas que algun infant no fes l'activitat de colònies?
El preu de les colònies es calcula fent una mitjana aritmètica del cost de totes les colònies, de
P3 a 6è, a dividir entre tots els infants de l'escola. Aquest és un preu únic per colònies/estades
independentment dels dies que aquestes tinguin de durada.
A excepció de la sortida de final de curs de 6è que es paga amb els diners de les campanyes
econòmiques que fan els mateixos infants.
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Per a fer els retorns a les famílies dels infants que no assisteixen a les colònies no es tenen en
compte els costos globals de monitoratge i autocar; i es comptaran els costos d'estada i
activitat.
Es retornaran a les famílies els diners de les colònies dels infants que no han pogut assistir-hi
en els següents casos:
En el cas de no participar a les colònies per recomanació mèdica, cal comunicar-ho a l'escola
i presentar el justificant mèdic, d'aquesta manera es farà efectiu el retorn descrit anteriorment.
En altres casos, caldrà fer arribar a secretaria una notificació explicant els motius amb
anterioritat a les colònies.
El retorn es farà efectiu en la remesa del mes de setembre del curs següent.

Pel que fa a les sortides pedagògiques de mig dia o dia sencer no es farà cap retorn
específic per sortida.

5 . PLANIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE FAMÍLIES D'INICI DE CURS
Per tal que us reserveu un forat a l'agenda amb temps us fem arribar les dates de reunions
d'aules.
NIVELL

DIA

P3

Dimarts 3 de novembre

P4

Dimarts 13 d'octubre

P5

Dilluns 5 d'octubre

1r

Dijous 8 d'octubre

2n

Dimecres 7 d'octubre

3r

Dijous 15 d'octubre

4t

Dijous 22 d'octubre

5è

Dimarts 6 d'octubre

6è

Dimecres 14 d'octubre

Us recordem que l'inici de les reunions són a les 5:30 i que hi haurà servei d'acollida si hi ha un
mínim d'infants inscrits. Aquesta acollida és un servei organitzat per l'AMPA.
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6.INICI DEL SERVEI DE PRÈSTEC DE LLIBRES
Aquest curs els vostres fills/es podran continuar gaudint del servei de préstec de llibres que
reiniciarem el proper 21 de setembre .
El projecte està sent un èxit i encara aspirem a un millor funcionament. Estem contents del
nivell lector que s’està aconseguint a l’escola, amb aquest i altres projectes engegats.
És important que els infants prenguin el compromís i la responsabilitat de participar en el servei
de préstec.
Aquest treball és important pel creixement dels infants i també per assegurar la continuïtat del
projecte a nivell econòmic.
Si algun infant perd un llibre o el retorna trencat, guixat o en males condicions l'haurà de
reposar econòmicament. Entenem que els llibres tenen un desgast pel fet de fer-ne ús, però si
aquest ús el fem de forma curosa i respectuosa els llibres podran tenir una vida més llarga.
Mantenir tot aquest engranatge suposa un esforç econòmic i és per això que us demanem
aquesta atenció amb els llibres, amb la idea de poder anar fent inversió per millorar el fons de
la biblioteca i invertir el mínim possible en reposició.
Us agrairíem que entre tots plegats ajudéssim els infants a tenir cura d’aquest material, de
cuidar-lo,respectar-lo i de fer el retorn de la forma que cada tutor/a indiqui.

7. INICI DE L'ACTIVITAT DE PISCINA
Els infants de 1r i 2n complementen les sessions d'activitat corporal que fan a l'escola amb
l'activitat de piscina.
Aquesta activitat es portarà a terme pels infants de 1r els dilluns i pels infants de 2n els dimarts,
enguany l'activitat començarà la setmana del 5 d'octubre.

8. HORARIS I DIES D'ENTREVISTES DELS TUTORS
Us fem arribar les hores que tenim disponibilitat per poder fer entrevistes amb famílies. Els
tutors tenen penjada a l'aula una graella amb els dies disponibles per poder-vos atendre.
Vosaltres mateixos us podeu anar apuntant tenint en compte la vostra disponibilitat i les hores i
els dies previstos per part dels docents per fer entrevistes.
Recordeu que l'escola pot fer justificants de la vostra assistència a la reunió per la feina si ho
necessiteu.
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NIVELL

DIES I HORARI D'ENTREVISTES

P3

dilluns a les 12’30h

P4

dimecres a les 12’30h

P5

dimecres a les 12’30h

1r

dimecres s les 12’30h

2n LA

divendres a les 9h

MORELLA

2n LES

dilluns a les 12’30h

AGULLES

3r

dimecres a les 12’30h

4t CAVALL

dilluns a les 12’30h

BERNAT I
ST. JERONI

4t FRARE

dilluns a les 9h

GROS

5è

dimecres a les 15h

MATAGALLS

5è TURÓ DE dimecres a les 12’30h
L'HOME

6è PIC DEL

divendres a les 9h

PORTARRÓ

6è

dilluns a les 12’30h

AGULLES
D'AMITGES
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9. HORARIS DEL SEP (Suport Escolar Personalitzat)
El Suport Escolar Personalitzat és un reforç que utilitza l'escola per reforçar a criteri dels tutors
els infants que puguin necessitar un reforç més del que podem oferir dins l'horari lectiu. Com
que és fora de l'horari lectiu els tutors faran arribar l'autorització els infants que creguin oportú
utilitzar el suport.
Els dies i hores que es faran són els següents:
NIVELL

DIES

1r

Dimecres i divendres a les 12'30h

2n

Dilluns i divendres a les 12'30h

3r

Dimecres i divendres a les 12'30h

4t

Dilluns i divendres a les 12'30h

5è

Dimecres i divendres a les 12'30h

6è

Dilluns i divendres a les 12'30h

10. INFORMACIÓ PER LES FAMÍLIES QUE ELS SEUS FILLS CURSARAN SEGON DE
PRIMÀRIA
Ja s'acosta el nou curs! Per començar ben ordenats necessitem que tots aquells infants de 2n
qui teniu a casa la llibreta missatgera i/o la carpeta vermella dels deures de primer ho porteu el
primer dia de curs a l'escola.
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