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Benvolguda família,

Tot seguit us informem d’aspectes que són del vostre interès per aquest nou curs.

1. PRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA CURS 22-23

EQUIP DIRECTIU

Director: Joan Ruiz

Cap d’estudis: Anna Boix

Secretària: Maite Cabezas

ESPECIALISTES

Ed. Física: Maite Cabezas

Música: Gemma Ravell

Anglès: Marina Font, Andrea

Santanach i Amira Sabbagh

Aux. conversa anglesa:

Richard Smith

Ed. Especial: Adara Puigserra

Vetlladora: Mari López

EAP: Victòria Sivill

ED.INFANTIL

P3: Alba Campamà

P4: Sara Sánchez

P5: Sílvia Ferrando

SUPORT: Carmina Defez

TEI: A determinar

ED. PRIMÀRIA- C. INICIAL

1r: Txell Vidal

2n: A determinar/Anna

Boix

ED. PRIMÀRIA- C. MITJÀ

3r: Mariona Bernat

4rt: Elisabet Nogués

ED. PRIMÀRIA- C.SUPERIOR

5è: Andrea Santanach

6è: Amira Sabbagh

ALTRES MEMBRES DE LA COMUNITAT

Administrativa: Sònia Feced

Conserge: Santi Pardo

Coordinadora menjador: Emma Manjón; Cuiner: Jordi Romagosa

Contacte Ampa: Nuri Parellada

Equip de neteja: Dolors Moreno, Sobia Imran i Sónia Ramírez



2. INICI DE CURS 2022-2023

Calendari escolar: S’inicia el curs el 5 de setembre i acaba el dia 22 de juny de 2023.

Vacances de Nadal: del 21 de desembre al 8 de gener de 2023.

Vacances de Setmana Santa: del 3 al 10 d’abril de 2023.

JORNADA CONTINUADA (8:30h a 12:30h): del 5 al 30 de setembre de 2022.

el 21 de desembre de 2022.

del 5 al 22 de juny de 2023.

Dies de lliure disposició: el 31 d’octubre de 2022; el 7 i 9 de desembre de 2022; el 20 de

febrer de 2023; el 16 i 17 de març de 2023.

Dies festius: 12 d’octubre de 2022, 1 de novembre de 2022, 6 de desembre de 2022, 8 de

desembre de 2022 i 1 de maig de 2023.

Calendari de trimestres:

● 1r trimestre: del 5 de setembre al 21 de desembre de 2022.

● 2n trimestre: del 9 de gener al 31 de març de 2023.

● 3r trimestre: del 11 d’abril al 22 de juny de 2023.

3. SERVEI DE MENJADOR

Hi haurà servei de menjador i acollida pel matí des del primer dia (P3 a partir del dia 8 de

setembre).

Durant aquest mes de setembre, hi haurà servei de menjador a càrrec de l’empresa

Fundesplai, de 12:30h a 15:00h.

De 15:00h a 16:00h la mateixa empresa oferirà una proposta d’activitat anomenada “tardes

de lleure educatiu”, durant la jornada intensiva, gràcies a l’aportació de la Generalitat de

Catalunya. Aquesta activitat està oberta a tot l’alumnat de l’escola. Caldrà autorització de la

família per aquell alumne/a que no pugueu recollir-lo/la en finalitzar l’activitat, serà

necessari escriure quines persones tenen permís per a què el/la vinguin a buscar.

Us adjuntem tota la informació i l’autorització a omplir.



3. ORGANITZACIÓ GENERAL D’ESCOLA

Per iniciar aquest nou curs 2022-23 de forma acurada i organitzada, mantindrem les

entrades i sortides per les mateixes portes d’accés que el curs passat.

Accés Grup Accés Grup

C/ Sant Roc : porta
principal (Llar)

P3
C/ Wilson : porta

principal d'accés 1/2.

1r /4r

2n /3r

C/ Sant Roc : porta
sauló accés 1/2.

P4

P5

C/ Sant Roc : porta

pista

5è

6è

3. REUNIONS I TROBADES FAMÍLIES

Hi haurà reunió general el dia 12 de setembre ens trobarem per informar-vos de tots els

aspectes educatius i generals del centre per a aquest curs vinent. A més a més, volem que

sigui el punt de partida per afavorir un bon clima de col·laboració i entesa entre tota la

comunitat educativa. Hem d’aconseguir que el centre educatiu sigui una comunitat

d’aprenentatge i de participació per a tothom. Us animem assistir! L’horari serà a les

16’15h, amb servei de canguratge.

Durant el curs, es realitzen entrevistes personals segons necessitats de l’alumnat i docents:

poden ser de benviguda durant el setembre, de seguiment dels vostres fills/es (durant el

segon trimestre o segons necessitats) i en acabar el curs.

I durant el gener (del 16 al 19) farem trobades familiars per generar espais

d’acompanyament escolar i sobre el procés educatiu dels fills/es amb persones qualificades.

4. AMPA

Els llibres i materials per al nou curs es repartiran per les aules abans d’iniciar les classes,

per tant, tot l’alumnat tindrà el material a l’aula el dia 5 de setembre, prèviament amb el

pagament corresponent.



L’AMPA tindrà el despatx obert  per atenció a les famílies els següents dies:

★ Divendres 2 de setembre, de 9h a 11h.

★ Dilluns 5 de setembre, de 8h a 12’30h.

Per qualsevol dubte o pregunta us podeu posar en contacte per correu a:

ampasantpere@gmail.com. I si voleu més informació podeu dirigir-vos a la pàgina web

https://sites.google.com/view/amparossendmontane/inicio.

5. ENS PODEU TROBAR…

Telèfon: 93 818 18 44

Web: www.rossendmontane.cat

Correu electrònic: a8022367@xtec.cat

Xarxa  social - Instagram: escolarossendmontane
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mailto:a8022367@xtec.cat

