
butlletí
escolar

CURS  2020 -

2021

“HAURÍEM  DE  FER  PER  MANERA  DE  CREAR  DINS

L 'ESCOLA  ELS  FONAMENTS  D 'UNA  CIUTAT  IDEAL ,  ON

CADA  PERSONA  ESDEVINGUÉS  UN  CIUTADÀ ,  AMB

L 'EXERCIC I  D 'UNS  DRETS  I  UNS  DEURES  EN  RELACIÓ  A

LA  COL •LECT IV ITAT .  AIX Í  L ' INDIV IDU  PASSA

HARMÒNICAMENT  DEL  GRUP  FAMIL IAR  A  LA  CLASSE ,

D 'AQUESTA  A  L 'ESCOLA ,  I  DE  L 'ESCOLA  A  LA  CIUTAT . ”

 

PERE  VERGÉS

 

ESCOLA  MONSENYOR  GIBERT



Escola Monsenyor Gibert
Plaça Pau Casals, 1
08272 St. Fruitós de Bages

93  876 02 97

 a8026464@xtec.cat

 
www.escolamonsenyorgibert.cat

escolamonsenyorgibert

PERSONAL DOCENT

El professorat del centre consta de mestres- tutors i de reforç d’educació infantil i
primària,  especialistes  de  música,  educació  física,  educació  especial,  audició  i
llenguatge, anglès, tècnica en educació infantil, integradora social i vetlladors.

NIVELLS EDUCATIUS

Els  nivells  que  s'imparteixen  són:  educació  infantil  (de  3  a  6  anys)  i  educació
primària (de 6 a 12 anys).

IDIOMA ESTRANGER

S’imparteix l'ensenyament de l'anglès a partir de P3.

ESPAIS

Aula en petit grup Vestuaris i dutxes   Aula d’audició i llenguatge
Camp de futbol   Aula d’expressió corporal Pista poliesportiva
Aula d’idiomes 2 patis per esbarjo (EI i EP) Aules d’informàtica
Aula de música Zona hort Menjador-gimnàs
Xalet de plàstica i laboratori Aula SIEI



SERVEIS

 Menjador
El menjador és un servei complementari del centre, amb caràcter social i educatiu.
Els objectius bàsics del menjador escolar són cobrir les necessitats nutritives dels
alumnes, fent que adquireixin uns hàbits alimentaris, d’higiene i de convivència i fer
ús del temps lliure de forma lúdica i formativa. L’escola disposa de cuina pròpia.

El servei de menjador disposa d’uns monitors que s’encarreguen de la vigilància i el
funcionament del servei des de les 12:30 fins a les 15:00.

Els nens d’educació infantil de P3 podran fer-ne ús a partir del  21 de setembre.
Sempre tenen la mateixa monitora de menjador i fan migdiada.

 Transport escolar
Tenen dret a utilitzar aquest transport tots els alumnes del centre que visquin als
barris de Torroella de Baix, la Rosaleda, les Brucardes i Pineda del Bages amb prèvia
sol·licitud al centre (Consell Comarcal).

 Servei despertador
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) organitza aquest servei per tots els
alumnes de l’escola. L’horari despertador és de 8 a 9 del mat 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 Colònies i sortides: un aspecte important dins l'aprenentatge que es fa a la
nostra escola són les colònies i les sortides escolars, que es programen a tots els
nivells per tal de fer un ensenyament arrelat al medi. 

 Altres: per tal de rebre una educació en contacte amb la societat actual, els
alumnes  assisteixen  i  participen  en  activitats  diverses:  teatre,  xerrades  i
conferències, exposicions, audicions musicals, projectes telemàtics,…

Aquestes  activitats  complementàries  es  poden veure  afectades  per  la  variable
situació de salut general que estem vivint actualment.  



AMPA

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola. La Junta està formada
per una colla de mares i pares que col·laboren per millorar l’escola dels seus fills i es
troben el primer dimecres de cada mes a dos quarts de deu del vespre al centre.
Tots hi esteu convidats!!!

Actualment la formen:
 President: Sergi Peiró Màrquez 
 Tresorer: Pablo López Basanta 
 Secretària: Raquel Frias Pueyo 
 1a Vocal: Alba Llamas Amorós 
 2a Vocal: Mireia Miró Penichet 
 Representant De L’ampa Al Consell Escolar: José Miguel Cabello Ayala 

Activitats extraescolars: l'associació de mares i pares organitza cada curs un ventall
d'activitats adreçades als nens fora de l'horari escolar.

 CALENDARI ESCOLAR CURS 2020-21

Horari de l’escola :
Mat de les 9 h. a les 12:30 h.
Tarda de les 15 h. a les 16:30 h.

Inici  de les classes: Fi de les classes:
14 de setembre de 2020 Pendent del calendari escolar

Vacances de Nadal: Vacances de Setmana Santa:
Pendent del calendari escolar Del  29 de març al 5 d’abril de 2021

(ambdós inclosos)
Dies festius:

11-set (Diada) 12-oct (dia del Pilar)
1-nov (dia de Tots Sants) 6-des (dia de la Constitució)
8-des (dia de la Immaculada) 1-maig (festa del treball)



Dia festiu local:
21-gen (Festa Major d’hivern St. Fruitós)

Per  aquest  curs  2020-21  es  faran  els  dies  de  festa  que  determini  la  disposició
corresponent del Departament de Treball. Els quatre  dies de lliure disposició  són
els mateixos per a totes les escoles del  poble, on han estat aprovats en Consell
Escolar Municipal: 

2-nov (dilluns) 22-gen (divendres)
7-des (dilluns) 24-maig (dilluns)

Jornada continuada: 
Pendent del calendari escolar del Departament d’Ensenyament

Jornada intensiva:
Pendent del calendari escolar del Departament d’Ensenyament

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

Equip de direcció

Albert Canudas , director
Pepa Asensio, cap d’estudis
Elena Magem, secretària

Horari d’atenció a les famílies:

Albert: dijous  (9-10h)          
Pepa: divendres (9-10 h)
Elena: dimarts (9-10h)

Cristina  (administrativa):

Dilluns de 12,15 a 16,00h
Dimarts i Dijous: 9,30 a 12,30 h i 15 a 17h



NORMES DE CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA

ALIMENTACIÓ

Per tal  de potenciar una alimentació saludable es recomana dur esmorzars sans
(aliments  frescos  i  mínimament  processats)  i  variats  al  llarg  de  la  setmana.  No
recomanem dur pastissets ni dolços. Evitem portar sucs de fruita i iogurts per risc
de vessament.
Si utilitzem carmanyoles per dur l’esmorzar, evitarem l’ús excessiu de plàstic i altres
embolcalls d’un sol ús.
En cas que es vulgui celebrar alguna cosa a l'escola es portarà una mica d'esmorzar
o berenar per a tots. Cal parlar amb la tutora uns dies abans per tal de preveure-ho
en l'organització de la classe i estar alerta dels alumnes amb al·lèrgies que hi pugui
haver.
Està  prohibit  portar  xiclets  i  llaminadures  a  l'escola  encara  que  sigui  per  un
aniversari o un altre tipus de celebració.
Els dimecres és el dia de la fruita, recomanem i animem a tots els alumnes a que en
duguin per esmorzar.

Des del  curs 2019-20 la nostra escola participa al Pla de consum de fruita a les
escoles.  És  una  acció  conjunta  dels  Departaments  d’Agricultura,  Salut  i
Ensenyament que consisteix en fer-nos arribar de forma gratuïta fruita fresca pels
alumnes d’ed. Infantil i primària. Durant el curs escolar, una setmana de cada mes,
es distribueix la fruita seleccionada en funció de l’estació de l’any, la proximitat de
producció i la qualitat.

ASSISTÈNCIA

L’assistència a l’escola és obligatòria i responsabilitat dels pares o tutors.
És indispensable que qualsevol falta d’assistència quedi justificada avisant al tutor
de paraula uns dies abans o fent arribar l’avís a través d’altres famílies de la classe o
trucant al telèfon de l’escola (educació infantil), de la llibreta viatgera (cicle inicial), i
de l'agenda (cicle mitjà i superior).
En  cas  d’haver-hi  reiterades  absències  sense  justificar  s’aplicarà  el  protocol
d’absentisme  escolar establert.



AULES I PASSADISSOS

A  les  hores  d'esbarjo  i  a  partir  de  les  12:30  i  de  les  16:30,  a  les  classes,  als
passadissos i a les escales no poden haver-hi alumnes sols.

No està permès jugar a pilota a les classes i a l'interior dels edificis. Cal respectar el
material i mobiliari del pati.

Cal  utilitzar  les  papereres  de  les  classes  i  dels  patis  degudament.  Disposem de
diferents  contenidors  (orgànic,  plàstic  i  paper)  per  a  poder  fer  una  recollida
selectiva d’escombraries.

Cal anar en silenci pels passadissos durant les entrades i sortides i circular per la
dreta en tots els desplaçaments.

Serà obligatori l’ús de mascareta, tant per mestres com per alumnes, per transitar
pels passadissos. Quan l’alumne estigui dins l’aula amb el seu grup estable no serà
obligatori. 

ENTRADES I SORTIDES

Les portes del recinte escolar s’obriran quan faltin 5 minuts per l’hora d’entrada
(8:55 i 14:55) i de sortida (12:25 i 16:25) i es tancaran 15 minuts després (9:10 i
16:40)  Si algun nen arriba tard, serà el conserge qui l’acompanyarà a la classe.

L’alumnat no pot sortir de l'escola per cap motiu. Si ha de sortir dins l’horari escolar,
l’ha de venir a buscar un adult.

 Educació Infantil: l’entrada i la sortida dels nens i nenes serà per les portes
de les aules que donen al pati. Els familiars i acompanyants s’esperaran al
pati.

 Educació Primària: els acompanyants dels alumnes de primària s’esperen a
fora a la plaça Pau Casals.

Cicle Inicial 1r: l’entrada del nens i nenes serà pel porxo d’educació infantil.



Cicle Inicial 2n i Cicle Mitjà 3r: l’entrada dels nens i nenes serà per les portes
laterals de l’edifici principal (pati dels grans).

Cicle Mitjà 4t i Cicle Superior 5è/6è: l'entrada dels nens i nenes a l’escola  
serà per la porta de l’edifici dels grans.

EXCURSIONS I COLÒNIES

Tots els alumnes han de firmar una autorització per poder assistir a les excursions i
a  les  colònies.  Cal  respectar  el  termini  de  retorn  de  les  autoritzacions.  A  les
excursions, només es pot portar aigua com a beguda. No es poden dur diners ni
llaminadures.

Per anar de colònies, tots els alumnes han de portar la roba marcada amb el nom.
Si un nen ha de prendre medicaments ho ha de notificar al tutor uns dies abans de
marxar, i portar la corresponent autorització mèdica.

A les excursions i  colònies no es poden portar  jocs electrònics,  mòbils,  tauletes,
mp4, auriculars ni càmeres fotogràfiques.

MALALTIES

Si un alumne es fa mal o es troba malament es telefonarà a la família.

Aquest curs, i de forma molt rigorosa, l’infant que tingui febre o estigui malalt
s'ha de quedar a casa per tal de facilitar una recuperació més ràpida i evitar el
contagi.  En  cas  de  malalties  s’ha  d’avisar  al  mestre  o  a  l’escola  el  més  aviat
possible.

Si s'agafen polls, la família ha d'avisar urgentment al mestre i prendre les mesures
d'higiene. Des del departament de salut recomanen que l’alumne no torni a l’escola
fins dos dies després del tractament.

A  l’'escola  no  es  poden  administrar  medicaments.  En  cas  que  algun  nen  en
necessiti, caldrà portar la corresponent autorització mèdica.



MATERIAL

El material que s'utilitza a l'escola és comunitari i cada alumne tindrà tot el que
necessita per a les activitats escolars; per tant, no es pot portar material de casa.

Pel proper curs, hi haurà material que serà d’ús individual per a cada alumne. 

No es poden portar joguines, jocs, aparells de música,... de casa.

Els nens i nenes necessiten la motxilla per dur la bata, l'esmorzar, la carpeta i els
llibres.  A educació primària cal que la motxilla pugui encabir la carpeta.

Si  un alumne fa mal ús del  material  i  espatlla o destrossa voluntàriament algun
objecte o dependència de l'escola haurà de reparar-ho o substituir-ho per un de
nou.

LLIBRETA VIATGERA I AGENDA

L'agenda i la llibreta viatgera són eines molt  útils per a tots. Cal conservar-les bé,
sense guixar-les ni enganxar-hi adhesius.

Cal portar-les cada dia a casa i a l'escola i  revisar-les periòdicament des de casa.

S'hi anotaran els deures i s'utilitzaran com a mitjà de comunicació entre la família i
l'escola, per convocar les entrevistes i justificar les absències.

DEURES

A cicle inicial  normalment es donen deures un cop per setmana.  A cicle mitjà i
superior es donen deures quan es creu necessari.

PATI

Els nens i nenes d’educació infantil juguen al pati dels petits a les hores d'esbarjo.
Els alumnes utilitzen els vàters de la planta baixa.



Els nens i nenes d’educació primària utilitzen el pati dels grans, el camp de futbol i
la pista poliesportiva. Tots els cursos disposen de cadascuna de les pistes i del camp,
segons l’horari previst. Els nens de cicle inicial poden jugar al  tobogan i al sorral. Els
alumnes que fan esbarjo al pati dels grans utilitzen els vàters exteriors.

Pel proper curs, hi haurà material d’ús pel pati diferenciat per cada classe o grup
estable, per tal d’evitar  possibles contagis entre grups. 

A partir de les 12:30 només es poden quedar al pati els nens de menjador i a partir
de les 16:30 els que facin alguna activitat extraescolar. No es pot jugar a pilota al
voltant dels edificis on hi ha vidres. Cal utilitzar les papereres i els contenidors del
pati.
A l'estona d'esbarjo cal que els jocs no siguin violents ni perillosos i que no molestin
i perjudiquin a altres companys. No es poden portar cromos.

No  està  permès  d’entrar  al  recinte  escolar  amb  patins,  monopatins,  ni  altres
vehicles rodats. Al costat de les portes d’entrada a l’escola trobareu un espai per a
deixar-los de forma segura.

Si  una  pilota  surt  fora  del  recinte  escolar  s'ha  de  demanar  permís  al  mestre
responsable del pati per anar-la a buscar.

PUNTUALITAT

Tot i les entrades i sortides esglaonades d’aquest nou curs, cal ser puntual.
Per seguretat dels alumnes si a un nen o una nena no el venen a buscar a l’escola,
en un temps prudencial, s’avisarà a l’Ajuntament, al servei de vigilància municipal.

VESTUARI

 Anoracs i jaquetes:
Han de dur una veta per poder-los penjar i el nom del nen o nena en un lloc visible.

 Bata:
A  ed.  infantil,  la  bata  serà  d’ús  ocasional.  Es  portarà  a  l’escola  el  dilluns  i  el
divendres es tornarà a casa. Cal posar el nom en un lloc visible, preferiblement amb
lletra de pal i una veta per poder-la penjar. Els alumnes que facin ús de menjador
han de dur una bata extra pel menjador que tornarà a casa cada dia.



Per altra banda,  a CI  s’ha de portar una bata per fer plàstica que es quedarà a
l’escola fins a finals de trimestre. A cicle mitjà i superior aconsellem tenir una bata a
l’escola per aquelles activitats que ho requereixin: plàstica, tallers, ...

 Educació física
El dia que es fa educació física o psicomotricitat cal que es porti xandall i calçat
esportiu. L'alumnat de cicle mitjà i superior necessitarà una samarreta de recanvi,
que  portarà  dins  d’una  bossa.  Excepcionalment  aquest  curs  com  a  mesura
preventiva, els nois i noies de cicle superior no podran fer ús de les dutxes. 
  

DESPESES QUE TENEN LES FAMÍLIES

Les famílies dels alumnes tenen unes despeses al llarg del curs, i el Consell Escolar
de l’escola va considerar important de prioritzar les despeses escolars:

1. Quota material: 
Educació  infantil:  120€/anual  (aquest  curs  s’aplicarà  el  descompte
corresponent al  3r trimestre del  curs 19-20 ja que no es va poder fer de
manera presencial)
Educació  Primària: 90€/anual (aquest  curs  s’aplicarà  el  descompte
corresponent al  3r trimestre del  curs 19-20 ja que no es va poder fer de
manera presencial)

2.  Llibres de text i llicències digitals de matemàtiques (Innovamat: 40,50€) i
de  llengua catalana (Pictoescriptura: 29€)

3.  Quota de l’AMPA:  35€ anuals

4. Colònies

5. Activitats extraescolars (de 18€ a 22€/mes)

Els  criteris  d’aquest  ordre  es  basen en  l’ús  i  el  profit  que  els  nens  i  nenes fan
d’aquestes despeses.

El  material escolar, els llibres de text i les llicències digitals  s’utilitzen a diari, per
tant es creu convenient que els alumnes en disposin per poder treballar a classe.



En un altre grau es considera important la quota de l’AMPA, ja que entre moltes
d’altres col·laboracions inclou el pagament del bus de les sortides culturals que se’n
fan tres al llarg del curs.

Les  despeses  realitzades  per  les  famílies  s’han  de  pagar  mitjançant  l’App
TPVEscola. Durant l’estiu totes les famílies us heu de descarregar aquesta app al
vostre mòbil;  això us permetrà realitzar tots els pagaments (material,  colònies,
llicències digitals i AMPA) a part de rebre notificacions, firmar autoritzacions de
sortides i colònies, i altres serveis de la nostra escola. Rebreu un mail amb les
instruccions a seguir i el vostre CODI D’USUARI  i CONTRASENYA per tal de poder
accedir al sistema.

Un  cop  descarregada  l’app  podreu  veure  tots  els  venciments  dels  diferents
pagaments. Al llarg del curs les despeses queden repartides de la següent forma:
 La quota de l’AMPA es pot pagar fins al 31 d’octubre
 Els llibres i les llicències digitals s’han de tenir al començar el curs el 14 de 

setembre de 2019, es podran pagar fins al 20 de setembre.
 El material escolar es podrà pagar fins el 4 de desembre. 
 Les colònies es paguen un mes abans d’assistir-hi, però durant el mes de

desembre es cobra una paga i  senyal  de  30 euros aproximadament i  15
euros els nens de P3.

 Els rebuts de les activitats  extraescolars es cobren a començament de cada
mes.

Els  alumnes  matriculats  a  l’escola  durant  el  curs  2019-20 i  que no  van poder
assistir presencialment durant el 3r trimestre a causa de la Covid-19 se’ls aplicarà
un descompte corresponent a un trimestre del curs 2020-2021, sempre i quant
tinguessin pagada la totalitat de la quota de material.

La  paga i senyal de les colònies del curs 2020-2021 quedarà compensada per la
paga i senyal que es va realitzar el curs passat. Durant el 1r trimestre s’obrirà un
període per a poder apuntar als alumnes de nova matrícula al centre i els que no
ho vau fer el curs passat.

El 2n pagament de les colònies dels alumnes de CM es retornarà a les famílies al
mes de setembre.



ALS 3 ANYS COMENCEM L’ESCOLA

Seria interessant que abans de començar l'escola anéssiu practicant  alguns dels
hàbits que, de mica en mica, facilitaran el creixement del vostre fill/a i  una més
ràpida adaptació a la vida escolar, com per exemple:

 Parlar força amb els vostres fills, utilitzant el llenguatge estàndard, i  anar
deixant de banda el llenguatge, mal entès, "infantil" ( guau, mam, mau,...)

 Els nens no poden venir amb bolquers a l'escola. Si encara hi ha algú que en
porti, podeu aprofitar l'estiu per treure'ls i anar-los acostumant a demanar
el pipí i la caca, i utilitzar el vàter.

 Acostumar-los,  si  és  que  encara  no  ho  estan,  a  rentar-se  les  mans
(ensabonar-se-les, esbandir-se-les, rentar-se la cara, netejar-se els mocs, ...)

 Abandonar  els  biberons  i  substituir-los  per  un menjar  més  sòlid  que els
obligui a mastegar i empassar correctament.

 És important tenir en compte que, sovint, els nens que no saben mastegar,
tenen més problemes per parlar correctament.

 Els nens de 3 anys ja són grans i han de venir caminant a l'escola.
 Escurçar un xic les migdiades per tal que quan comenci l'escola es pugui

adaptar més bé al ritme i a l'horari escolar.

QUÈ HAN DE PORTAR ELS NENS A L’ESCOLA?

Material de P3

• Bata: pot ser del color i forma que es vulgui, però ha de ser amb goma al coll
i als punys i amb una veta per poder-la penjar.  La bata és d’ús ocasional i es
queda a l’escola de dilluns a divendres. Si voleu posar el nom del nen/a a la
bata, feu-lo amb lletra majúscula (DE PAL). 

• Una capsa de mocadors i un paquet de tovalloletes humides
• "El meu llibre”
• Qüestionari “entrevista inicial” complert
• Roba de recanvi: roba interior i recanvi complet, adequats a l'època de l’any
• Motxilla (diàriament)
• Esmorzar i tovalló amb el nom de l’alumne. No cal que porti veta (diari)
• Cantimplora o ampolla d’aigua marcada amb el nom (diari)



Material de P4 i P5

 Bata (setmanalment va a casa)
 Una capsa de mocadors i tovalloletes humides.
 Motxilla (diàriament)
 Esmorzar i tovalló amb el nom de l’alumne. No cal que porti veta (diari)
 Cantimplora o ampolla d’aigua marcada amb el nom (diari)

Cicle Inicial: 1r i 2n

 Bata (trimestralment va a casa)
 Una capsa de mocadors de paper
 Motxilla ( que hi càpiga una carpeta)
 Esmorzar i tovalló (diari)
 Cantimplora o ampolla d’aigua marcada amb el nom (diari)

Cicle Mitjà : 3r i 4t

 Una bata per fer tallers o aquelles activitats que ho requereixin.
 Motxilla ( que hi càpiga una carpeta)
 Esmorzar i tovalló (diari)
 Cantimplora o ampolla d’aigua (diari)

Cicle Superior : 5è i 6è

• Motxilla ( que hi càpiga una carpeta)
• Esmorzar i tovalló (diari)
• Cantimplora o ampolla d’aigua (diari)



NORMATIVA MENJADOR ESCOLAR

El servei de menjador està gestionat pel Consell Comarcal del Bages, que ha delegat
a l’empresa SERHS FOOD SL. el menjador de la nostra escola. Les famílies que en
vulgueu fer ús, encara que sigui esporàdic, us heu de descarregar l’app SERHS FOOD
al vostre mòbil per tal de poder apuntar els vostres fills al menjador.
Poden gaudir del servei de menjador tots els alumnes matriculats al centre i totes
aquelles persones que treballin a l’escola o hi col·laborin.

El preu del menjador és de 6,18€/dia.

El servei de menjador inclou el dinar i les hores de monitoratge i activitats.
Als alumnes que en el seu moment van demanar beca els arribarà un comunicat
del  Consell  Comarcal  del  Bages per  saber  quan en poden fer  ús i  amb quines
condicions.

L’empresa  responsable  del  menjador  farà  públics  els  menús  amb  antelació  i
periodicitat.
Si un nen /nena no pot menjar algun tipus d’aliment haurà de portar un certificat
mèdic que ho indiqui. En el cas d’un malestar transitori que requereixi, per aquell
dia, una dieta especial només caldrà portar una nota dels pares.

Els alumnes no poden portar joguines, jocs, aparells de música, etc... de casa. 
Cap alumne del menjador no abandonarà el recinte escolar sense la presentació del
justificant de sortida degudament signat pels pares o tutors. Els alumnes d’educació
infantil  i  cicle  inicial  portaran  una nota escrita  i  els  de cicle  mitjà  i  superior  ho
portaran escrit a l’agenda.

Al  menjador  no  es  poden  administrar  medicaments.  En  cas  que  algun  nen  en
necessiti, caldrà portar la corresponent autorització mèdica.

L’ús de la bata al menjador és obligatòria fins a 2n de Cicle Inicial.

Les monitores i/o el coordinador de l’empresa atendran els pares dels nens i nenes
usuaris del menjador, prèvia concertació d’entrevista.



Les faltes comeses pels alumnes en horari de menjador (de 12:30 h a 15:00) podran
ser considerades lleus, greus o molt greus.

Es consideren faltes lleus:
1. Fer xivarri de manera habitual en entrar i en sortir i durant l’àpat.
2. Fer mal ús dels aliments i dels utensilis del menjador.
3. Deixar menjar als plats per sistema.
4. No fer cas de les advertències de les monitores i del personal de cuina.
5. No seure a la cadira i aixecar-se abans d’acabar de dinar.

Es consideren faltes greus:
1. Sortir del recinte escolar.
2. Prendre objectes de l’escola o dels companys.

Es consideren faltes molt greus:
1. Causar desperfectes de manera intencionada a coses de l’escola o dels
companys.
2. Faltar al respecte a les monitores, personal de cuina o als companys.

Les monitores comunicaran les faltes lleus per escrit, mitjançant una notificació, als
pares o tutors, els quals les hauran de tornar signades.

Aquestes notificacions s’arxivaran. Cada tres faltes lleus o una de greu significarà
l’expulsió d’una setmana del menjador escolar.

Les monitores comunicaran les faltes greus i molt greus per escrit, a la direcció del
centre, per tal de comunicar-ho als pares o tutors, els quals les hauran de tornar
signades, i s’arxivaran amb la documentació de l’alumne.

La falta molt  greu serà sancionada amb quinze dies d’expulsió.  En cas  de faltes
reiterades,  l’equip de direcció convocarà els pares per tal  de trobar solucions al
problema,  i  si  el  cas  ho  requerís,  s’informaria  al  Consell  Escolar  del  centre  per
prendre conjuntament les mesures oportunes.



HÀBITS  D’HIGIENE, ALIMENTARIS I CONVIVÈNCIA

 Rentar-se les mans abans i després de dinar.
 Utilitzar correctament els coberts.
 Utilitzar el tovalló.
 Menjar sense pressa i mastegar correctament i amb la boca tancada.
 Beure sense aliments a la boca.
 No parlar amb la boca plena.
 Menjar-se tot el que es posa al plat.
 No menjar llaminadures.
 A la taula, demanar les coses amb correcció i educació.
 Seure correctament a la cadira.
 Complir les tasques que pertoquin.
 No aixecar-se de la cadira durant l’àpat.
 No  entrar  als  edificis  escolars  i  espais  no  permesos  (cuina,  classes,

passadissos)
 Parlar en veu baixa i sense cridar.
 Respectar les instal·lacions de l’escola i els materials.
 Dirigir-se amb respecte a les monitores, personal de cuina i companys.
 Tenir cura dels més petits.

NORMATIVA TRANSPORT ESCOLAR

 Quan arribi l'autocar a l'escola, a les 9:00, aquest, s'aturarà a la parada de la
vorera de la Plaça Pau Casals, destinada a aquest afer. 

 Els nens i nenes baixaran de l'autocar i sense deixar la vorera entraran al
recinte escolar per anar a les portes d'entrada dels edificis corresponents on
estan ubicades les seves classes.

 Als nens i nenes d’educació infantil i primer, un acompanyant els durà fins a
l'interior de l'edifici.

 A la sortida de l'escola, a les 16:30 , l'acompanyant del transport anirà a
buscar els nens i nenes d’educació infantil i primer a les aules. Aniran amb
ell/ella  fins  a  la  sortida  de  l’escola  i  s'esperaran  que  vinguin  els  altres
alumnes.



 Els alumnes de primària hauran de sortir puntualment de les classes a les
16:30.  Aniran fins a la sortida de l’escola i  s’esperaran a dins del  recinte
escolar.

 Durant  el  trajecte,  els  nens  i  nenes es  comportaran  de forma correcta  i
educada, hauran de fer ús de mascareta i garantir la distància prudencial de
seguretat. En cas contrari, els responsables del transport avisaran a l'escola i
als pares del nen/a afectat.

 El monitor/a portarà un control de tots els alumnes transportats. Quan un
nen/a , no hagi de tornar a casa amb el transport, ja sigui perquè es quedi a
menjador, faci activitats extraescolars o bé el reculli la família pel motiu que
sigui, ho comunicarà, a les 9:00 del mat al monitor/a del transport, que en
prendrà nota.

Tots hem de vetllar pel compliment d’aquestes normes per tal que tot funcioni.



LLIBRES DE TEXT CURS 2020-2021

EDUCACIÓ INFANTIL

No tenim llibres de text ni llicències digitals.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r CICLE INICIAL

-LENGUA  CASTELLANA  1.  Libro  del  alumno.  Programa  palabras.  Editorial

Barcanova INNOVA. ISBN- 978-84-489-4409-4 

- Quadern d'anglès: " Koalatext GRADE 1" (s'ha de comprar a la llibreria Ferrer)

- MATEMÀTIQUES: Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 20

de setembre a l’app TPV Escola)

-LLENGUA  CATALANA :  Llicència  digital  Projecte  Pictoescriptura  (s’ha  de  pagar

abans del 20 de setembre a l’app TPV Escola)

2n CICLE INICIAL
-LENGUA  CASTELLANA  2.  Libro  del  alumno.  Programa  palabras.  Editorial

Barcanova INNOVA. ISBN 978-84-489-4418-6

-  Quaderns  d'anglès:  "  Koalatext  GRADE  2"  i  quadern  LEVEL  0  (book1)  -  (es

compraran a la llibreria Ferrer)

- MATEMÀTIQUES: Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 20

de setembre a l’app TPV Escola)

- LLENGUA CATALANA: Llicència digital Projecte Pictoescriptura (s’ha de pagar 

abans del 20 de setembre a l’app TPV Escola)



3r CICLE MITJÀ

-LENGUA  CASTELLANA  CICLO  MEDIO  3. PROYECTO  TRAM  2.0.  Cuaderno  de

actividades. Ed. Text La Galera. ISBN 978-84-412-2113-0 -(només el trobareu a la

llibreria Ferrer)

- Quaderns d'anglès: " Koalatext GRADE 3" i quadern listening 1 - (es compren a la

llibreria Ferrer)

-MATEMÀTIQUES: Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 20

de setembre a l’app TPV Escola)

-  LLENGUA  CATALANA: Llicència  digital  Projecte  Pictoescriptura  (s’ha  de  pagar

abans del 20 de setembre a l’app TPV Escola)

-Carpeta classificadora de 12 apartats (que no sigui tipus acordió)

4t CICLE MITJÀ

LENGUA  CASTELLANA  CICLO  MEDIO  4.  PROYECTO  TRAM  2.0.  Cuaderno  de

actividades.  Ed. Text La Galera.  ISBN 978-84-412-2115-4 -(només el trobareu a la

llibreria Ferrer)

-  Quaderns  d'anglès:  "  Koalatext  GRADE  4"  i  quadern  "  starters  4"  i  quadern

"grammar 1" - (es compren a la lliberia Ferrer)

- MATEMÀTIQUES:Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 20

de setembre a l’app TPV Escola)

-  LLENGUA  CATALANA: Llicència  digital  Projecte  Pictoescriptura  (s’ha  de  pagar

abans del 20 de setembre a l’app TPV Escola)

- Carpeta classificadora ( si ja la teniu no cal comprar-la)



5è CICLE SUPERIOR

- ITINERARIS. LENGUA CASTELLANA 5. Ed. Text La Galera. ISBN 978-84-412-3304-1

-  QUADERNETS D'ANGLÈS:  My World 2, My World 3, My Friends 2, My Friends 3,

Dialogues 2, Grammar 2 (es compren a la llibreria Ferrer)

- MATEMÀTIQUES: Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 20

de setembre a l’app TPV Escola)

-  LLENGUA  CATALANA: Llicència  digital  Projecte  Pictoescriptura  (s’ha  de  pagar

abans del 20 de setembre a l’app TPV Escola)

- Carpeta classificadora ( si ja la teniu no cal comprar-la)

- Llibreta espiral mida Din A4 de 80 fulls blancs

6è CICLE SUPERIOR

- ITINERARIS. LENGUA CASTELLANA 6. Ed. Text La Galera. ISBN 978-84-412-3305-8

-QUADERNETS D'ANGLÈS:  My World 4, My World 5, My Friends 4, My Friends 5,

Dialogues 3, Grammar 3 (es compren a la llibreria Ferrer)

- MATEMÀTIQUES: Llicència digital Projecte Innovamat (s’ha de pagar abans del 20

de setembre a l’app TPV Escola)

-  LLENGUA  CATALANA: Llicència  digital  Projecte  Pictoescriptura  (s’ha  de  pagar

abans del 20 de setembre a l’app TPV Escola)



DISTRIBUCIÓ CLASSES CURS 2020-2021

EDIFICI PRINCIPAL

SEMISOTERRANI

Aula
Informàtica

Aula
Informàtica

1a PLANTA

P5B P5A P4B P4A P3B P3A

2a PLANTA

1R B 1R A 2N B 2N A 3R B 3R A

Aula
Música

Aula
Psicomotricitat

Aula 1
Treball 

en petit grup

Aula 2
Audició i

llenguatge



EDIFICI GRANS

1a PLANTA

4tA 4tB

5èB

2ª PLANTA

5è A 6èA

6èB Aula SIEI

PATI DE PRIMÀRIA

XALETS

Xalet 
de Plàstica i
Laboratori

Xalet 
d’ed. Física


