
CIRCULAR D’INICI DE CURS 2019-2020 

 

Benvolgudes famílies: 

Benvinguts al nou curs escolar! Com cada any, us fem arribar la informació bàsica de funcionament de 

l’escola i aprofitem per recordar-vos unes normes encaminades a facilitar el bon funcionament del centre i 

la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar. 

La Direcció i tot el professorat agraïm la vostra col·laboració en la tasca de tirar endavant l’educació dels 

vostres fills/es i us encoratgem a participar en la vida de l’escola a través dels mitjans que teniu al vostre 

abast. 

Per qualsevol dubte o proposta, dirigiu-vos als mestres tutors o especialistes, Equip de direcció i/o 

Consell Escolar. 

També fóra interessant que col·laboréssiu amb els vostres representats de l’Associació de mares i pares i 

els aportéssiu les vostres iniciatives i inquietuds. Les portes de l’AMPA estan obertes a la vostra 

participació. 

La Direcció 

CALENDARI 

Inici de curs:  12 de setembre de 2019 

Fi de curs:  19 de juny de 2020 

 

Vacances:  Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos. 

  Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril, ambdós inclosos. 

 

Dies de lliure disposició:  4 de novembre 

      9 de desembre 

      20 de març 

      14 d’abril 

Festa local:                        3 de febrer 

 

Jornada intensiva (9:00 a 13:00):  20 de desembre 2019 

    Del 8 al 19 de juny 2020 

 

REUNIONS D’INICI DE CURS 

Per tal de concretar la informació referida al vostre curs i aclarir dubtes o qüestions que no caben en 

aquesta circular, demanem la vostra assistència a les reunions de curs que realitzarem en les dates 

següents a les 16:45: 

Educació Infantil  :    26 de setembre, dijous 

Cicle Inicial :              25 de setembre, dimecres 

Cicle Mitjà :                24 de setembre, dimarts 

Cicle Superior :         23 de setembre, dilluns 

Intenteu evitar que els nens/es hi assisteixin, ja que el seu contingut interessa només als adults i és bo 

que no hi hagi interrupcions per a una major fluïdesa. 

 



HORARI ESCOLAR INFANTIL I PRIMÀRIA 

Matí: de 9 a 12:30 

Tarda: de 15:00 a 16:30 

A més, l’escola ofereix Suport Escolar Personalitzat (SEP) a Primària fora de l’horari escolar a aquells 

alumnes que ho necessiten. L’horari del SEP és dilluns i divendres, de 12:30 a 13:00 a tota la Primària i, a 

Cicle Superior, també de 8:30 a 9:00, de dimarts a dijous.  

L’horari de Secretaria del centre és dilluns, dimecres i divendres alterns de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 

17:00.  

 

ENTRADES I SORTIDES 

Us agrairem que els vostres fills i filles siguin puntuals a l’hora d’arribar per tal de contribuir a un bon 

començament del dia. A les famílies amb fills i filles petits, us preguem que els acompanyeu fins a la fila i 

eviteu l’entrada a les aules sempre que sigui possible.  

 

COMUNICACIÓ AMB L’ESCOLA 

Cal que comuniqueu a Secretaria, per escrit o per correu electrònic i amb la màxima rapidesa possible, 

qualsevol canvi en les vostres dades personals (adreça, telèfon). Per a comunicacions urgents ens és 

imprescindible tenir dades fiables i actualitzades de les famílies. Ens cal especialment tenir un telèfon 

d’urgència on poder localitzar, en cas de necessitat, una persona responsable del nen o nena (treball dels 

pares, casa dels avis...). 

Cada família rebrà un informe del seu fill o filla en les següents dates: 

Infantil: Al gener i al juny. 

Primària: Al desembre, març i juny. 

Després del primer informe es convocarà als pares a l’entrevista individual a la qual és important que 

assistiu per poder ajudar els nostres nens i nenes a avançar en el seu procés educatiu. 

Els mestres i l’equip directiu atendran amb molt de gust a les famílies que sol·licitin prèviament una 

entrevista. L’horari d’atenció a les famílies per part de direcció serà dimecres de 15:00 a 16:30. 

Preguem que tots els avisos eventuals es facin per mitjà d’un nota escrita lliurada directament a la tutora 

del curs, fins a 2n. A partir de 3r, podeu fer ús de l’agenda. 

Així mateix, al llarg del curs us anem fent arribar informacions a través de circulars al vostre correu 

electrònic. Recordeu que també podeu trobar informació sobre activitats del centre, treballs dels alumnes 

i altres notícies al bloc de l’escola, http://bloc0910.wordpress.com.  

 

 

 

 

http://bloc0910.wordpress.com/


SALUT I HIGIENE 

Demanem, en benefici de tots, que si els nens/es tenen febre o símptomes de malaltia, especialment si 

és (o sospiteu que pot ser) infecciosa i/o contagiosa, no els porteu a l’escola fins que el metge certifiqui 

que hi poden assistir. Preguem que seguiu el mateix criteri si agafen polls. En qualsevol cas, cal que 

n’informeu la tutora per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

En cas que l’alumne/a es trobés malament o prengués mal se us avisarà telefònicament i es reclamarà la 

vostra presència per tal que l’acompanyeu si precisa assistència mèdica o hospitalària. 

Recordeu que a l’escola no podem administrar cap medicament sense la corresponent prescripció 

mèdica escrita i l’autorització de la família (demaneu el full a secretaria). Excepcionalment, els mestres 

podem administrar paracetamol, sempre que tinguem l’autorització corresponent. 

Els dies d’Educació Física, els alumnes han de portar l’equip adient: roba esportiva, calçat apropiat… A 

més, cal portar una tovallola per eixugar-se. També és aconsellable portar el xandall a les sortides i per 

participar en competicions esportives. Us recomanem que marqueu tota la roba esportiva amb nom i 

cognoms, ja que, en cas de pèrdua, és més fàcil recuperar la peça.  

És convenient que els infants vinguin esmorzats de casa. A més, també poden portar un petit refrigeri 

tipus fruita, galetes o entrepà per l'hora del pati. Recordeu que els dimecres esmorzem fruita, per tant, 

us animem a fer possible que els vostres fills/es puguin participar d'aquesta iniciativa. Finalment, us 

demanem que si cal embolicar l'esmorzar, ho feu amb recipients reutilitzables, ja que som Escola Verda. 

Cal que totes les carmanyoles estiguin marcades amb nom i cognom de l’alumne/a.  

Per celebrar els aniversaris, tal com vam dir a final de curs, per evitar riscos d’al·lèrgies i intoleràncies, 

enlloc de convidar a esmorzar, podeu contactar amb la tutora per portar un joc o un conte per l’aula 

(voluntari). 

SERVEIS DE L’AMPA 

Trobareu tota la informació relacionada amb l’associació al bloc de l’AMPA, al qual seria bo que us en 

féssiu seguidors per estar al dia de totes les novetats: http://www.ampapalau.cat i també us afegiu al grup 

de whatsapp per tal d’estar al dia de totes les novetats. 

Per temes del menjador contacteu amb la Maite Felip (646798690) o la Dolors Gou (651841462) 

CONSELL ESCOLAR 

President:   Josep Mª Falip  
Secretària:    Carme Jové 
Cap d’Estudis:    Montserrat Teixidó 
Representant Ajuntament:  Jordi Martínez 
Representant AMPA:     (A concretar) 
Representants Pares:   Remei Timoneda 

  Paula Sánchez 
  Montserrat Català 
  Yolanda Gallardo 
Representant PAS:   Anna Casol 
Representants Mestres: Montse Pastó  
 Antonieta Niubó 
                                         Mireia Costafreda 
 Ma José Ramon 
 Marta Bertran 
 
 

http://www.ampapalau.cat/


RELACIÓ DE PERSONAL DEL CENTRE 

 

Educació Infantil        Mercè Moncasí: Tutora P-3 

                                     Montse Pastó: Tutora P-4 

 Mª José Ramon: Tutora P-5  

 Antonieta Niubó. Reforç Infantil 

 

Cicle Inicial Rosa Solsona: Tutora 1r 

 Joana Tomé Tutora 2n A  

 Anna Civit: Tutora 2n B i Anglès CI i Infantil 

 

Cicle Mitjà Marta Bertran: Tutora 3r i música CM 

                                     Maria Pané: Tutora 4t A 

                                     Sílvia Montanyà (Montse Ribes): Tutora 4t B 

   

Cicle Superior  Gemma Salvia: Tutora 5è i Educació Especial 

                                      Mireia Costafreda: Tutora 6è 

    

 Albert Camps:  Ed. Física 

                       Helena Trilla: Anglès CS 

 Carme Jové: Anglès CM i Secretària 

 Josep Mª Falip: Direcció 

 Montse Teixidó: Cap d’Estudis 

 Pepita Serret: Religió 

                          Dúnia Arrià: Música a EI, CI i CS       

 

PSICOPEDAGOGA EAP: Carme Pastó 

TREBALLADORA SOCIAL EAP: Montse Samper 

 

ADMINISTRATIVA: Anna Casol 

 

CUINERA: Laura Tàpies 

MONITORES MENJADOR: Maite Felip i Ramona Macià 

 

 

 

 

 

 
CONTACTE 
 

Plaça Generalitat s/n      Tf. i fax 973 60 19 67 

Avinguda Sant Roc s/n   Tf. 973 60 07 27 

c5003494@xtec.cat 
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