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Full Informatiu núm.1 / 2019-2020 
 
Benvolgudes famílies, 

Tot seguit us informem d’ aspectes que són del vostre interès.      

 

INICI DE CURS 
 
Us volem donar la benvinguda al nou curs escolar. Desitgem que les vacances d’estiu us hagin provat, però 
ara és moment de començar amb moltes ganes per part de tothom. 
 

1. Entrades i sortides 
 
Les entrades i sortides dels alumnes d’educació infantil es faran pel c/ Sant Roc. 
A la tarda els pares dels alumnes d’educació infantil recolliran els infants a les aules. 
Les famílies d’educació infantil que tenen germans a primària podran passar pel passadís intern per tal de 
recollir els nens/es de primària. 
 
Les entrades i sortides dels alumnes de primària es faran pel c/ Wilson. 
 
 

2. Calendari i horari escolar per al curs 2019-2020 
 

 Les classes comencen el dia 12 de setembre de 2019 i acaben el 19 de juny de 2020. 
 

 L’horari escolar és: 

- de 8:30 h a 12:00 h 

- de 14:30 h a 16:00 h 
 

 Vacances: 

- Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener (inclosos) 

- Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril (inclosos) 
 

 Dies de lliure disposició: 
 

- 4 de novembre de 2019 

- 5 de desembre de 2019 

- 24 de febrer de 2020 

- 29 i 30 d’abril de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Reunions d’inici de curs 
 

Les reunions d’aquest curs es duran a terme els següents dies: 
 
REUNIÓ GENERAL D’ESCOLA: 24 de setembre, a les 16:15 h. Hi haurà servei de canguratge. 
 
REUNIONS DE CICLE: 
 

Educació Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior 

10-10-2019 07-10-2019 08-10-2019 09-10-2019 

16-01-2020 13-01-2020 14-01-2020 15-01-2020 

 
Hi haurà canguratge a totes les reunions. 
TOTES LES REUNIONS COMENÇARAN A LES 16:15 H. 
 

4. Equip docent 
 

P3 Anna Boix Albí 
P4  Sílvia Ferrando Martínez 
P5  Alba Campamà Montserrat 
1r Maite Cabezas Mantecas 
2n  Marina Font Marín 
3r  Elisabet Nogués Olmos 
4t  Sílvia Escribano Sánchez 
5è   Lluís Peinado Caño 
6è A Mariona Bernat Sarroca 
6è B Màxim Ferrús Rubio 
 
Resta de mestres: Carmina Defez Sánchez, Adara Puig-Serra Tusell, Gemma Ravell Pons, Aida Díaz Luque 
 
Equip directiu: 
 
Directora: Àngels Urgell Casanovas 
Cap d’Estudis: Joan Ruiz Alonso 
Secretaria: Elvira Beraza Iriarte 
 
Administrativa: Sònia Feced Alcázar 
Vetlladora: Mari López Vargas  
 

5. Sessions de psicomotricitat i educació física 
 

Dilluns 17 de setembre comencem les sessions d’educació física. L’horari és el següent:  
 

P3 – P4 Dimarts de 14:30 a 16:00 

P5 Dijous de 14:30 a 16:00 

1r Dimecres de 14:30 a 16:00 

2n  Dimarts de 11:00 a 12:00 

3r Dilluns de 14:30 a 16:00 

4t Dimarts de 9:30 a 10:30 

5è   Divendres de 14:30 a 16:00 

6è A Divendres de 11:00 a 12:00 

6è B Dimecres de 11:00 a 12:00 

TOTS HAN DE PORTAR: 



 La roba d’esport posada de casa. És obligatori l’ús de la samarreta de l’escola. A més cal dur un 
calçat adequat per fer esport i pantalons de xandall.  
 

Alumnes d’infantil: 
 Mitjons de boletes antilliscants que guardarem a l’escola. 
 Vambes amb velcro. 

 
Alumnes de primària: 
L’última part de la sessió la dedicarem a treballar els hàbits d’higiene personal, per tant cal que portin: 

 En una bossa:  tovallola petita i roba de recanvi. 
 En un necesser: sabó i pinta/raspall. Desodorant de bola qui ho trobi necessari.  Colònia no. 

 
Hi haurà un seguiment per part dels mestres per veure si es realitzen correctament els diferents hàbits i 
quedarà reflectit en l’informe de l’alumne/a. 
Agrairem la vostra col·laboració.   
 
Si hi ha algun alumne que pateixi una patologia que li afecti al realitzar activitat física, cal que ens ho 
comuniqueu. 
 
Per a qualsevol dubte o per demanar cita prèvia, us podeu dirigir als mestres d’educació física mitjançant 
l’agenda de l’alumne/a.  
 
 

6. Puntualitat 
 
Com cada any us volem recordar que és molt important arribar a l’escola amb puntualitat. La puntualitat és 
un hàbit que s’ha de treballar i el seu incompliment repercuteix a la resta de la comunitat educativa. 
A la reunió general d’escola ja us explicarem les novetats al respecte. 
 

7. AMPA 
 

 
Inici d’extraescolars: 30.09.2019 
Horari d’acollida: 8:00 a 8:30 
Canguratge: 16:00 a 17:30 
Venda de tiquets menjador: 8:00 a 8:30 
Horari d’atenció despatx AMPA: dilluns de 8:00 a 10:00 / dijous de 14:30 a 16:00 
 

BON INICI DE CURS!!! 


