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Informació General  
 

 



 

 

PERSONAL DOCENT 

 

Equip directiu 

 

Directora: Olga Cenar 

Cap d’estudis: Núria Viladés 

Secretària: Fina Fernàndez 

 

Tutors i tutores 

 

Tutora de P-3 : Gloria Planas 

Tutora de P-4 A: Carlota Esclusa 

Tutora de P-4 B: Laura Barrabés 

Tutora de P-5: Xènia Vilaplana 

Mestres de reforç d’Infantil: Fina Fernàndez, Marta Amenós,  Laia Garriga i Eva 

Sabariego 

Tutora de 1r de Cicle Inicial: Dolors Selva 

Tutora de 2n de Cicle Inicial: Montse Ribera 

Tutora de 1r de Cicle Mitjà:  Laura Moncunill 

Tutora de 2n de Cicle Mitjà : Núria Colillas 

Tutora de 1r de Cicle Superior A: Kirian Sabaté, substituta: Bel Bujons 

Tutora de 1r de Cicle Superior B: Montse Jové 

Tutora de 2n de Cicle Superior: Carles Codina 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestres especialistes 

 

Especialista d’Educació Especial: Laura Tascón 

Especialista d’Educació Física: Joan Sagués 

Especialistes d’Anglès: Laia Garriga, Núria Colillas i Núria Viladés 

Especialista de Música: Olga Cenar 

Educadors 

Auxiliar d’Educació Especial: Dolors Gall 

 

PERSONAL NO DOCENT 

Auxiliar administrativa: Carme Fernàndez 

Conserge: Concepció Sanmartí 

 

 

 



 

 

CALENDARI  2017-2018  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

     Festes locals: 

 

- Festa de tardor: 14 d’octubre de 2019 

- Festa Major: 29 de juny de 2020 

 

 

Festes de lliure disposició: 

 

- 4 de novembre de 2019 

- 21 de febrer de 2020 

- 16 de març de 2020 

- 1 de juny de 2020 

 

Vacances escolars: 

 

- Vacances de Nadal, del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 ( ambdós 

inclosos) 

 

- Vacances de Setmana Santa, del 4 al 13 d’abril de 2020 ( ambdós inclosos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horari  
 

De 9:00h a 12:30h del matí i de 15:00h a 16:30h de la tarda 

 

Inici de les classes: 12 de setembre de 2019 

Final de les classes: 19 de juny de 2020 

      CALENDARI CURS 2019-2020 



 

 

      SERVEI DE MENJADOR 

 
L’empresa que gestiona el menjador és AUSOLAN. El sistema de gestió i pagament es 

fa a través d’una aplicació informàtica. 

Per a més informació consulteu la pàgina web  de l’empresa, del Consell Comarcal     

i  la  de l’escola ( menús ). 

Monitores de menjador: Maria LLavall , Carme Torres i Gabriel Meca. 

 

Preu: 6,19 € (inclou l’àpat i el servei de vigilància) 

 

En cas d’al·lèrgia o d’alguna intolerància alimentària  cal que lliureu un  certificat 

mèdic a consergeria i empleneu el full d’informació del menjador. El certificat mèdic 

ha de ser renovat cada any.  

Si el vostre fill/a ha de fer dieta de manera ocasional cal que ho comuniqueu a 

l’empresa a través de l’aplicació informàtica. 

Cal que aviseu a AUSOLAN que els vostres fills es queden a dinar abans de les 9h del 

matí. 

El tutor del vostre fill també ha d’estar informat de qualsevol  al·lèrgia o intolerància 

alimentària. 

 

 

 

ACOLLIDA MATINAL 
 

Responsable: gestionat per l’AMPA i amb monitoratge del CAE. 

 

Preus: 

De 8:00h a 9:00h: 30€ mensuals 

De 8:30h a 9:00h: 20€ mensuals 

Usuaris esporàdics 

De 8:00h a 9:00h: 3€ 

De 8:30 a 9h: 2€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRADES D’ALUMNES 

 

Els alumnes d’Educació Infantil entraran per la porta principal: 

 

- Els alumnes de P-3 els podreu acompanyar fins la porta l’aula. 

- Els alumnes de P-4 i P-5 faran fila davant la porta d’entrada. 

 

Els alumnes de Primària: 

 

- Entraran per la porta que dóna al pati els alumnes de 1r, 2n 3r, 4t i 6è. 

- Els alumnes de 5è poden entrar per la porta principal i dirigir-se al mòdul. 

 

Les portes de l’escola es tancaran a les 9:10 h al matí i  a les 15:10 h a la tarda.  

 

Es prega puntualitat. En cas d’arribar amb retard, els alumnes de primària s’esperaran 

fins al següent canvi de classe ( fins les 9:30h), i els d’ infantil seran acompanyats a 

l’aula pel personal del centre. 

Els nens i les nenes poden venir a l’escola amb bicicleta o patinet. En cap cas es 

podrà circular amb aquests vehicles dins el recinte escolar. 

 

 

SORTIDES D’ALUMNES 

 

Els alumnes d’Educació Infantil sortiran per la porta principal acompanyats del mestre 

tutor. Tots els alumnes de P-3 s’esperaran a la classe  i les mestres els entregaran a les 

famílies.  

Els alumnes d’Ed. Primària sortiran al migdia per la porta principal i a la tarda,  els de 

5è  per la porta principal, i 1r, 2n,3r, 4t i 6è per la porta del pati.  

  

 

INFORMACIONS GENERALS 

 

 

Si el vostre fill/filla necessita entrar o sortir de l’escola fora de l’horari establert per un 

motiu justificat, cal que n’informeu  al tutor/a. En cap cas podrà marxar sol dins de 

l’horari lectiu. 

Caldrà justificar totes les absències. Per escrit al tutor/a (si és una absència prevista) o 

bé trucant a la consergeria de l’escola. 

A l’escola no es celebren els aniversaris amb esmorzars. Les targetes que utilitzen 

alguns alumnes per convidar a festes d’aniversari s’hauran de repartir fora del centre. 

 

Els alumnes de primària, per fer Educació Física, hauran de portar xandall, calçat 

adequat i una tovallola petita de mans. 

 

 

 

 

 



 

HIGIENE I SALUT 

 

A Primària es fan revisions bucodentals de les que us informarem oportunament.  

Els alumnes s’acolliran al programa de salut escolar i calendari de vacunacions que 

determini el Departament de Salut. 

 

En cas de contagi per polls, cal mantenir les mesures higièniques adequades  i tornar 

a l’escola una vegada acabat el tractament. Si en detecteu al cap dels vostres fills us 

aconsellem que n’informeu a l’escola. 

 

Administració de medicaments als alumnes 
 

No es subministrarà cap tipus de medicament als alumnes. 

En el cas de prendre algun tipus de medicació de manera regular, caldrà passar per 

direcció per signar les autoritzacions corresponents. 

 

En cas d’al·lèrgia o  intolerància alimentària  cal que n’informeu a l’escola. El 

certificat mèdic ha de ser renovat cada any.  

 

 

 

DATES LLIURAMENT D’ INFORMES  

 

●Primer trimestre:  
 

19 de desembre de 2019: Educació Primària 

24 de gener de 2020 : Educació Infantil 

 

●Segon trimestre: 
 

3 d’abril de 2020: Educació Primària 

 

 

●Tercer trimestre: 
 

18 de juny de 2020: Educació Infantil i Primària 

 

 

 

 

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 

EQUIP DIRECTIU: dijous de 10 h a 11h. 

 

TUTORS/ES I ESPECIALISTES: divendres de 12:30 h a 13:30 h. 

Cal avisar amb antelació.  

 

 



SORTIDES/Colònies  ESCOLA JOVENTUT CURS 2019-2020 

 1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

Educació 

Infantil 

 

- 23 octubre 

La verema  a “El 

Canadell”  a Calders 

(Bages) 

-19 i 20 de març (P4 

i P5) Colònies a la 

casa “El Clar del 

bosc” a Pujarnol 

(Pla de l’Estany) 

 

- 29  d’abril   

Anem al teatre 

conservatori de Manresa 

a veure “Corretrufa” 

- 7 de maig 

Visita a l’espai 

Guinovart d’Agramunt 

(l’Urgell) 

 

Cicle 

Inicial 

 

 

-25 d’octubre  

Visita i taller al  Museu de 

la Xocolata  a Barcelona 

-5 de març 

 Visita a l’espai 

Guinovart 

d’Agramunt(l’Urgell) 

 

 

-19 i 20 de març  Colònies a 

la casa “El Clar del bosc” a 

Pujarnol (Pla de l’Estany) 

 

 

- Sortides per les 

rodalies del poble 

Cicle 

Mitjà 

 

 

- 7 de novembre 

Sortida al Parc 

natural del 

Montseny a 

Santa Fe del 

Montseny (Vallès 

Oriental) 

 

-19 i 20 de març  Colònies a 

la casa “El Clar del bosc” a 

Pujarnol (Pla de l’Estany) 

 

- 2 d’abril 

Visita a l’espai Guinovart 

d’Agramunt (l’Urgell) 

 

 

 

- Sortides per les 

rodalies del poble 

Cicle 

Superior 

 

 

- 23, 24 i 25 

d’octubre  

A “Casa 

Victòria” 

Poblenou del 

Delta pertanyent 

a Amposta 

(Montsià) 

- 19 de març 

 

Visita a l’espai Guinovart 

d’Agramunt (l’Urgell) 

 

 

- 30 d’abril  

Visita a la Barcelona 

Modernista 

-maig 

Els alumnes de 6è 

participen a Cantània al 

Kursaal de Manresa 

 

 

- Sortida dels alumnes de sisè a un parc natural   (a càrrec de la Diputació) data a 

concretar. 

-Sortida dels alumnes de sisè a Súria per visitar l’INS Mig món, data a concretar.  

DIJOUS LLARDER :Dijous 20 de febrer de 2020, Dijous Llarder- Sortida de tots els cicles 

per les rodalies de Callús. 

  

 

 

 

 



 PAGAMENTS 

 

Es realitzen dos tipus de pagaments:  

 

- Quota de material: (66€ per nen. Es cobraran 22€ cada trimestre). 

Els cobraments es realitzen a través del compte corrent de la caixa. 

 

-Sortides: (60€), amb una quota única. 

Els cobraments es realitzen a través del compte corrent de la caixa. 

Aquest concepte es cobrarà  a l’octubre ( alumnes d’ Ed Infantil, C Inicial  i C Mitjà ) i 

al desembre ( alumnes de C Superior ) 

 

-Colònies: Es farà el pagament de la bestreta ( 20€) al desembre( alumnes d’ Ed 

Infantil, C Inicial  i C Mitjà ). En cas de no fer el pagament dins d’aquest termini es 

considerarà la no assistència de l’alumne a les colònies. 

 

Els alumnes de C Superior faran les colònies a l’octubre i els pagaments es faran entre 

el setembre i l’octubre. 

 

 

Cal  respectar  les  dates  de  pagament  d’aquestes  quotes.  
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