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Benvolguda família, 

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

 

 

1. CONSELL ESCOLAR 

 
Aquest passat dimarts 8 de novembre vam tenir el primer consell escolar del curs. Els acords 

dels punts tractats van ser: 

1.- Aprovació del Pla General Anual de Centre. 

 

2.- Es posposa l’aprovació del Projecte Esportiu de Centre per incloure més activitats 

esportives.  

 

3.- Aprovació de la modificació pressupostària, de les tardes de setembre, de l’ampliació 

de la partida d’autocars i de la mobilitat docent del projecte STEAM “CETE ERASMUS+” 

(pendent ingrés per part del Departament. 

 

4.- Explicació de les noves propostes de millora dels patis. A partir de dilluns 14 de 

novembre hi haurà lliure circulació entre els patis de primària. Al pati del sauló hi haurà 

diferents espais: zona de jocs de taula, joc simbòlic, sorral i cura de l’hort. A la pista, hi 

haurà una zona destinada a practicar esports i jocs dirigits (voluntari), a càrrec de les 

especialistes d’Educació Física (dilluns, dimecres i divendres). I una altra zona, de joc lliure 

on tindran diferents elements per jugar. A més a més, hi ha la Biblioteca oberta per poder 

fer lectura o préstec de llibres/contes.  

 

Us informem que farem una petició a l’Ajuntament per poder incorporar estructures i altres 

elements en els nostres patis. 

 

5.- Torn obert de paraules. 

Els acords o conclusions sobre les peticions de les famílies són les següents:  



1.- Es valorarà la participació en la Prova Cangur de matemàtiques. I per les famílies que 

desitgeu més informació sobre l’Innovamat, us deixem uns links per a què pugueu entendre 

una mica aquesta metodologia, segons el nivell:  

Famílies d'Infantil, això és Innovamat! 

Famílies de Primària, això és Innovamat! | Formació per a famílies de 1r a 3r de Primària 

Famílies de Primària, això és Innovamat! | Formació per a famílies de 4t a 6è de Primària 

 

2.- La web de l’escola està en procés de nova creació. Degut a la diversitat de respostes 

en les autoritzacions de drets d’matge, s’està considerant crear una autorització més 

específica de les diferents activitats d’escola per a què les famílies pugueu veure el dia a 

dia de l’escola. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials mitjançant l’Instagram: 

https://www.instagram.com/escolarossendmontane/ 

 

3.- Els agents municipals han establert el termini de 8:20 a 8:40 – 15:50 a 16:10 per 

estacionar en el C/ Wilson i acompanyar/recollir als vostres fills i filles a l’escola.   

 

4.- Pel que fa referencia al tema del menú del menjador, es continuarà valorant si 

funcionen els àpats establerts, en el cas que no funcionin es buscaran alternatives per 

millorar. Tot i que es comenta que actualmente s’està complint un 75% les recomanacions 

del Departament sobre l’alimentació saludable, i en un futur proper s’haurà d’implementar 

al 100%.   

 

5.- La nostra tasca en la mediació de conflictes es basa en fomentar el respecte, el treball 

en equip i la gestió d’emocions. Des de l’escola fem tutories grupals, individuals i un taller 

d’emocions per donar estratègies i detectar posibles conflictes. En el cas que des de casa 

percebeu qualsevol situació, cal que ho comunicar urgentment a la tutora. 

Us deixem els correus de les tutores per qualsevol comunicació més directa referent al 

vostra fill/a: 

 

I3: alba.rossend@gmail.com 1r: txell.rossend@gmail.com   4t: elisabet.rossend@gmail.com 

I4: sara.rossend@gmail.com 2n: ariadna.rossend@gmail.com  5è: andrea.rossend@gmail.com 

I5: silvia.rossend@gmail.com 3r: mariona.rossend@gmail.com  6è: amira.rossend@gmail.com 

 

I com sempre, l’equip directiu també està a la vostra disposició, al despatx, per telèfon o 

bé per correu electrònic. 
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1. FIRA SOLIDÀRIA 

 
Tal com us vam dir a la reunió general d’inici de curs, aquest any tornem a portar a terme 

l’esperada “Fira Solidària” el proper dia 5 de desembre.  

Com ja sabeu la finalitat és recollir aliments per a les famílies més necessitades. Aquest any 

col·laborem amb el Banc d’Aliments de Vilafranca del Penedès (El Rebost). Des de fa uns 

anys, a partir del projecte interdisciplinari dedicat a l’emprenedoria, que va comportar 

rebre petits empresaris i autònoms que explicaven la seva experiència. Amb l’ànim de fer 

una acció emprenedora col·lectiva que beneficiés a la societat, va sorgir la idea de fer la 

Fira Solidària. Aquesta fira hi participa tota la comunitat educativa (alumnat, docents, 

personal PAS i famílies) i els veïns, per tal d’ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de les 

famílies més vulnerables. Des de la primera edició, es va crear una moneda social 

anomenada “molanta”. Aquesta moneda s’aconsegueix portant aliments bàsics, els 

aliments segons una taula d’equivalència acordada pel claustre, es bescanvien durant un 

període abans de la Fira o en el moment de la Fira, a l’espai dedicat anomenat Molanta 

Bank.  

Cada any té més èxit i per aquest motiu l’escola s’ha adherit al programa CuEmE 

(Diputació de Barcelona) on l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar potenciant 

els valors que s’esmenten en el Projecte de Convivència del centre com són: la solidaritat, 

la igualtat d’oportunitats i l’equitat, tot fomentant la inclusió i reforçant un model de 

responsabilitat social. 

 

Així doncs, els dia 5 de desembre obrim l’escola a les famílies que vulgueu venir a comprar 

els treballs de Nadal que han fet els vostres fills i filles. L’horari de la fira serà el següent:  el 

matí de 8:45 a 9:45 i la tarda de 14:45 a 15:45. 

 

PER PODER COMPRAR NECESSITEU MOLANTES QUE OBTINDREU SI PORTEU: 

 

Menjar bàsic com ARRÒS, OLI, LLET i CONSERVES (llegums, verdures, tomàquet, tonyina...) 

amb data de llarga durada.  Properament us enviarem la taula d’equivalències. 

 

A partir del 21 de novembre podeu anar portant menjar, que us bescanviarem al final, per 

molantes, per poder adquirir les postals i objectes de decoració de Nadal. 

 

Us recordem que l’objectiu d’aquest projecte, és potenciar el treball comunitari per tal 

d’aconseguir un bé comú. No es tracta d’adquirir molts dels treballs que fan els alumnes,  



sinó conscienciar de la necessitat alimentària que molta gent pateix al nostre voltant i que 

nosaltres podem oferir aquesta ajuda. Esperem aconseguir-ho amb totes vosaltres! 

 

2. DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 

 

Us recordem que el proper 7 i 9 de desembre són dies de lliure disposició i els dies 6 i 8 són 

festius, per tant l’escola romandrà tancada del 6 al 9 de desembre. 

 

3. LOTERIA AMPA 

 

Recordeu que tenim Loteria de Nadal! Després de la bona acollida que va tenir el curs 

passat la venda de participacions de la Loteria de Nadal, la Junta de l’AMPA no ha dubtat 

en repetir!! L'escollit és el número... 

73018 
 

Aquest número ja va donar sort amb el reintegrament en el sorteig anterior. Les 

participacions tenen un cost de 5 euros, 1 euro dels quals és donatiu. Per tant, a més de 

jugar per la il·lusió del premi, recordeu que els donatius van íntegrament a cobrir la 

despesa del projecte de l'auxiliar de conversa en anglès a les aules i en benefici de tots els 

alumnes de l'escola. Amb aquesta loteria ningú hi perd, tots hi guanyem! 

Les opcions són: 

1.- Talonari sencer per repartir la sort entre familiars i amics: s'entregarà al despatx de l'AMPA en 

l'horari d'atenció a les famílies prèvia signatura del document de lliurament. 

2.- Participacions individuals: es podem adquirir al despatx de l'AMPA en l'horari d'atenció a les 

famílies, o fer l'encàrrec per correu electrònic a ampasantper@gmail.es. 

El darrer dia per adquirir les participacions o retornar i pagar els talonaris és el 12 de 

desembre.  

Us recordem que l'horari d'atenció a les famílies és els dilluns lectius de 8.00 a 10.00 h i els 

dijous lectius de 14:30 a 16:00. 

Gràcies per la vostra col·laboració.  

mailto:ampasantper@gmail.es

