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1. Calendari oficial del Departament d’Ensenyament Curs 2017-18
El primer dia de classe, 12 de setembre, a les 9h. del matí, cada tutor/a baixarà al pati a rebre els seus
alumnes i a 1/4 de 5 s’obrirà la porta del pati, perquè totes les famílies que ho desitgin puguin pujar a
conèixer les classes dels seus fills i filles, i saludar la tutora i el monitor/a de l’espai de migdia i tarda.
1r. trimestre:
•

12 de setembre, dimarts, 1r dia de classe

•

12 d’octubre, dijous, festa de la Hispanitat

•

1 de novembre, dimecres, festa de Tots Sants

•

6 de desembre, dimecres, festa de la Constitució

•

7 de desembre, dijous, dia de lliure disposició, consensuat pel Consell Escolar

•

8 de desembre, divendres, dia de la Inmaculada

•

22 de desembre, divendres, últim dia de classe

2n. trimestre:
•

8 de gener, dilluns, 1r dia de classe

•

12 de febrer, dilluns, dia de lliure disposició, consensuat pel Consell Escolar

•

23 de març, divendres, últim dia de classe

3r. trimestre:
•

3 d’abril, dimarts, 1r dia de classe

•

30 d’abril, dilluns, dia de lliure disposició, consensuat pel Consell Escolar

•

1 de maig, dimarts, festa del Treball

•

21 de maig, dilluns, festa de Pasqua Granada

•

22 de juny, divendres, últim dia de classe

El 22 de desembre, últim dia de classe del 1r trimestre, i del 4 al 22 de juny farem jornada continuada:
fins a les 3h, inclòs el dinar.

Per celebrar conjuntament amb les famílies algunes festes de l’escola, s’obrirà la porta per a tothom, a
les 3 de la tarda, els següents dies:
•

Festa Major, divendres 6 d’octubre

•

Carnestoltes, divendres 9 de febrer

•

Sant Jordi, dilluns 23 d’abril

2. Horari
Lectiu: de 9 a 1 i de 3 a 4.
L'escola s’obre a 2/4 de 9 del matí per qui ho necessiti.
De 4 a 2/4 de 5 hi haurà activitats optatives.
Els alumnes de Parvulari poden anar arribant de 9 a 2/4 de 10 i NO MÉS TARD. Procureu, però, que no
es perdin habitualment aquesta primera franja horària.
La sortida de l’alumnat que no fa activitats de tarda, serà a les 4 per la porta de secretaria.
La sortida de l’alumnat de P-3 es farà per la porta de secretaria fins a 2/4 de 5.
La sortida de l’alumnat de P-4, P-5 i Primària serà de 2/4 de 5 a 3/4 de 5 per la porta del pati gran.
Us demanem puntualitat, tant a l'hora d’entrar com de sortir.
Quan, per qualsevol motiu, un alumne/a no pugui assistir a l'escola, la família ho ha de comunicar a la
secretaria a primera hora (per telèfon o a través d'un germà/na, si es dóna el cas).
Quan hi ha entrades i sortides excepcionals de l'alumnat fora de l'horari establert s’ha de comunicar
per escrit o per telèfon.
L’horari d’atenció a les famílies és de 9h a 2/4 de 5. –
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3. Col·laboració família - escola
3
Reunions de grup-classe:
Les reunions de famílies corresponents a cada grup tenen lloc durant el primer trimestre. Amb antelació
s'envia el calendari previst.
Reunions de famílies i mestres:
És convenient que, durant el curs, les famílies es reuneixin amb la mestra dels seus fills/es, ja sigui per
iniciativa pròpia o de l'escola. La finalitat d'aquestes trobades és compartir l’evolució i el procés
d'aprenentatge de l'alumne/a.
Informació periòdica a les famílies:
Per correu electrònic rebreu el seguiment del procés d’aprenentatge del vostre fill/a.
Infantil: febrer i juny
Primària: desembre, març i juny

4. Salut i higiene escolar:
Esmorzars
A partir de 1r de Primària l’alumnat porta l’esmorzar de casa. Us demanem que els embolcalls que utilitzeu
siguin biodegradables (paper de cuina Sí, paper d’alumini NO). La solució que us proposa l’Escola
+Sostenible és utilitzar el “BOC’N ROLL” o una carmanyola. També us proposem que l’esmorzar sigui
saludable: entrepà, fruits secs, cereals, fruita fresca... Per beure, aigua de la font.
Vacunes
Les vacunes antihepatitis, contra el virus del Papil·loma i antivaricel·la a 6è, l'efectua l’Equip Pediàtric
d’Atenció Primària de Salut de Sarrià. En el seu moment us notificarem les dates.
Medicaments
Per l’administració de medicaments s’ha de seguir la normativa que disposa el Departament d’Educació:
“Per a administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o
informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de
prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on s’autoritzi al personal del centre
docent que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva
administració en horari lectiu.”
Per l’acompliment d’aquesta normativa, a Secretaria i al bloc de l’escola, hi ha un imprès que la família
haurà d’omplir cada vegada que s’hagi d’administrar algun medicament al seu fill/a.
Malalties
L'alumne/a que hagi passat una malaltia contagiosa, el primer dia de la seva reincorporació a l'escola, ha
de presentar obligatòriament a la secretaria un certificat mèdic que justifiqui que ja no existeix perill de
contagi.
Polls
Us recordem que aquest tema dels paràsits costa molt de resoldre i porta complicacions al llarg del curs.
Us demanem que aprofiteu el període de vacances per fer una revisió a fons i, si cal, l’eradicació total de
llèmenes a fi de poder iniciar el curs amb una total i saludable higiene capilar.
Ja sabeu que a la Web de l’AFA hi ha informació sobre el seu tractament.

5. Material escolar i objectes d’ús personal
PARVULARI:
A Parvulari, el material de classe és d'ús col·lectiu i facilitat per l'escola. Totes les peces d'ús personal han
d'estar BEN MARCADES.
Bata: L'alumnat de Parvulari ha de tenir una bata amb una veta llarga per tal de poder-la penjar i
marcada amb el nom i cognom. La portaran per fer activitats de plàstica, tallers...
Un paquet de tovalloletes humides infantils i un paquet de mocadors de paper.
Recanvis: (Nens i nenes de P-3 i P-4) Cal que portin a començament de cada trimestre un recanvi sencer
dins d'una bossa (mitjons, calcetes o calçotets, pantalons i samarreta).

Pitet: Els nens i nenes que es quedin a dinar, cal que tinguin un pitet, que portaran net dilluns i dijous, dins
d'una bossa de roba. A ser possible els pitets amb goma.
Got: Els nens i nenes de P3 han de portar també un got de plàstic no massa gran.
Equip de natació:

vestit de bany pràctic, (només calcetes)
tovallola
gorra de bany
sabatilles de bany, sense sivelles
pinta o raspall per als cabells

Us demanem que el dia de piscina i de psicomotricitat, els nens i nenes de parvulari vagin vestits
amb roba pràctica, a ser possible xandall i calçat sense cordons.
PRIMÀRIA:
Llibres
Pensem que el gust per la lectura es fomenta, entre d’altres maneres, amb la construcció d’una biblioteca
personal de cada nen/a a casa. Ens agrada molt que, en acabar cada curs, un dels llibres de lectura
col·lectiva, se’l quedin els nens/es i passi a formar part de la seva biblioteca. És per això que cada família
comprarà:
- 1r (a decidir)
- 2n Días de classe, Daniel Nesquens Ed. Anaya
- 3r Una troballa sorprenent, Jaume Cela. Ed. La Galera
- 4t Viatge al país dels Lacets, Sebastià Sorribes Ed. La Galera
- 5è Las brujas, Roald Dhal Ed. Alfaguara
- 6è Las andanzas de Kip Parvati, Miguel Larrea Ed. La Galera
Si algun d’aquests llibres el teniu a casa, el podeu portar.

Material escolar d’ús individual
L’alumnat de 1r a 6è de Primària portarà de casa un estoig amb:
•

llapis nº2

•

goma i maquineta

•

12 retoladors de colors

•

12 llapis de colors de qualitat

4t, 5è i 6è ha de portar un Pendrive.
5è i 6è ha de portar, a més a més, ploma estilogràfica tinta blava o negra, corrector de ploma o corrector
sòlid i compàs.
Recordem que l’agenda de 3r, 4t, 5è i 6è la proporciona l’escola.

És indispensable que aquest material arribi a l'escola EL PRIMER DIA, en bon estat i
DEGUDAMENT MARCAT.
Us demanem la vostra col·laboració en el control i manteniment d'aquests estris al llarg del curs.
Bata: L'alumnat de Primària ha de tenir una bata a l’escola amb una veta llarga per tal de poder-la penjar i
marcada amb el nom i cognom. S’utilitza per a les activitats de plàstica, tallers, laboratori...
Tovalló: Setmanalment hauran de portar un tovalló de roba dins d'una bossa, també de roba, ambdues
coses marcades amb el nom.
Equip de natació:

vestit de bany pràctic
tovallola
gorra de bany
sabatilles de bany
pinta o raspall per als cabells

El conjunt BEN MARCAT ha de guardar-se en una bossa impermeable que es pugui penjar.
Equip d'Educació Física:

pantalons curts
samarreta d'esport
calçat d'esport

El conjunt ha de guardar-se en una bossa de roba o similar que es pugui penjar.
NOTA: A fi de fomentar pautes higièniques, el costum d’anar vestit/da amb roba esportiva a l’escola, no
pot substituir l’equip d’educació física ni el d’esport extraescolar.

Desitgem que passeu un bon estiu!

