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NORMATIVA CURS 2018-19

Benvinguts a aquest nou curs.

Les observacions, indicacions i recomanacions que trobareu en aquest llibret us ajudaran a conèixer
el funcionament de l'escola.
La vostra assistència a les reunions i entrevistes, l’interès i la cura que demostreu vers el treball dels
infants i la coherència de la vostra actitud a casa amb el projecte educatiu del centre són maneres
molt importants de col·laborar a fer de la nostra escola el Centre que tots desitgem.
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1.

QUÈ NECESSITO?

EDUCACIÓ INFANTIL
 Un recanvi complet de roba (marcat amb el nom) en una bossa. S’ha de procurar que hi hagi de tot i
de la temporada.
 La bata amb el nom amb lletra de pal (majúscula) i amb una BETA llarga per penjar-la. Els divendres
es porta a casa per rentar-la (P3: vermell, P4: groc i P5: blau).
 Una bata pel menjador del color que vulgueu. Marcada amb el nom.
 Una cantimplora per l'aigua. Els divendres es porta a casa per rentar-la. Marcada amb el nom.
 2 paquets de tovalloletes humides i 2 caixes de mocadors.
 Xandall i mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. Marcats amb el nom.
 És important per afavorir l’autonomia, que els infants portin roba còmode, sense tirants, “petos” ni
cinturons. Les sabates i bambes han d'anar amb velcro.
 Els nens de P-3, que dormen després de dinar, han de portar una bossa amb un llençol de mida llit
de baranes i una manteta quan faci fred. Tot marcat amb el nom.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 Els alumnes de CI han de portar una bata marcada amb el nom i amb una BETA llarga per penjar-la.
Els divendres la portaran a casa per rentar. Els alumnes de CM també han de portar una bata que
només utilitzaran per fer plàstica i només es portarà a casa per rentar quan sigui necessari. Pels
alumnes de CS la bata és opcional.
 1 caixa de mocadors i 1 de tovalloletes.
 Una cantimplora o ampolla d'aigua a dins de la motxilla.
 Per fer Educació Física: Tots els alumnes han de portar Xandall. Els alumnes de CM i CS han de
portar una samarreta de recanvi i un necesser amb un tovallola petita per rentar-se. A més a més
els alumnes de CS poden portar desodorant de roll-on.
 Una motxilla no gaire gran i sense rodes.
 No s'ha de portar ni carpeta, ni estoig, ni llapis, ni goma, ni bolígraf,… Tot aquest material el facilita
l'escola.

ALGUNS TRETS IMPORTANTS DEL FUNCIONAMENT DE PRIMÀRIA
Un cop finalitzat el curs de P5, es tornaran a refer els grups. Si es creu oportú aquesta barreja es
tornarà a fer en altres cursos de primària.
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2. HORARI.
Els adults som els responsables d’arribar a l’hora, per iniciar el treball de benvinguda amb tot el
grup i facilitar així una bona integració. És important ser molt puntuals.
HORARI

9.00h a 12.30h

15.00h a 16.30h
Al matí la porta s’obrirà a les 9.00 i es tancarà a les 9.05h. En cas d’arribar més tard haureu de
trucar i entrar per la porta principal.
Quan un alumne arribi tard, el tutor anotarà l’hora d’entrada a l’agenda, i la família haurà de
retornar la nota signada.
3. ENTRADES I SORTIDES
Entrades i Sortides a Infantil:
Els nens i nenes de P-3 podran ser acompanyats i recollits a la classe al llarg del 1r trimestre. Els
nens i nenes de P-4 i P-5 han d'acomiadar-se dels seus acompanyants a la porteta de fusta del pati a
partir del 2n dia d'escola. A partir del 2n trimestre els infants de P-3 també s’han d’acomiadar dels
seus acompanyants a la porteta de fusta del pati. La recollida dels alumnes d’infantil serà a l’aula.
La porta s’obrirà a les 16.25, per tant, recomanem que primer recolliu a l’alumnat d’infantil. És
important que la mestra sàpiga qui recull el nen/a, per tant, demanem que no crideu al nen/a
quan arribeu, ja que no es poden aixecar fins que la mestra els ho indiqui.
Pel que fa al migdia, les mestres acompanyaran els nens i nenes que van a dinar a casa a la porta
d’entrada.
Entrades i Sortides a Primària:
Tots els alumnes de primària entraran per la porta d’accés al gimnàs (que s’obrirà a les 8:55).
Els alumnes poden entrar sols o, en tot cas, els pares només els podran acompanyar fins a la
pista.
Un cop dins l’escola:
CI i 3r: Entraran per la porta propera al gimnàs. Quan soni la música aniran pujant a les aules
per les escales del vestíbul.
4t i CS: Entraran per la porta propera al gimnàs, i quan soni la música entraran i aniran pujant
a les aules per les escales properes al gimnàs.

Pel que fa a la sortida, serà també per aquesta porta propera al gimnàs, tant a les 12.30 com a les
16.30h. Els pares podran entrar al pati de l’escola però només fins a la línia marcada i esperar que
el mestre avisi el seu fill/a perquè marxi.
A l’inici de curs es repartirà una circular per:
- Autoritzar totes les persones que poden recollir a l’alumne. Malgrat hi hagi d’altres persones
autoritzades, s’ha d’avisar mitjançant l’agenda o el telèfon de l’escola que el recollirà algú que no és
el pare ni la mare.
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- Autoritzar els alumnes que poden marxar sols de l’escola (A partir de Cicle Mitjà).
- En cas de no tenir signada l’autorització de marxar sols, tots els alumnes han de tenir signada
l’autorització d’acollida, per si de cas la família no arriba a temps a recollir el/la nen/a.

4. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.

Al llarg del curs farem sortides fora de l’escola per ampliar l’aprenentatge a altres entorns i recursos.
Entenem que tots els nens han d’assistir-hi ja que l'escola fa un treball previ i posterior a l'activitat.
Les sortides que farem aquest curs són:





Sortides breus dins del Municipi
Sortida de dia sencer (P3, P4, 1r, 3r i 5è)
Colònies (P5, 2n, 4t i 6è)
Piscina

Cal recordar que per fer aquestes activitats és imprescindible portar l'autorització de cada sortida
signada i el resguard de pagament. No acceptarem autoritzacions ni pagaments fora de termini.
Excepcionalment el dia de sortides es poden portar sucs per acompanyar l'esmorzar.
A les sortides no es pot portar ni diners, ni llaminadures, ni mòbil.
4. MATERIAL ESCOLAR
A l’escola LES FONTS treballem per projectes, racons, tallers... i fem servir materials molt diversos;
per això, és possible que demanem la vostra col·laboració en alguna ocasió. En el cicle d’Educació
infantil el material és elaborat per l’equip de mestres i, per tant, no utilitzem cap suport editorial.
A Educació Primària s’utilitzen llibres de l’editorial Cruïlla per treballar les matemàtiques, de
l’editorial Oxford per anglès i de l’editorial Vicens Vives pel Cicle Superior a l’assignatura de Medi. Cal
fer esment que els llibres de Medi es socialitzaran a partir de cicle mitjà i, per tant, són llibres de
l’escola i no dels alumnes.
El material escolar és d’ús comunitari, queda tot inclòs a la quota anual de material. La quota
d'enguany és de 140€ (fraccionats en dos pagaments: 70€ al juliol i 70€ a l'agost).
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5. ESMORZARS I ANIVERSARIS
Pensem que un nen no pot sortir de casa sense haver menjat alguna cosa. Malgrat això a mig matí
farem un petit esmorzar a l’escola.
Treballarem l’àpat de l’esmorzar per adquirir uns hàbits socials i saludables: menjar asseguts,
mastegar, recollir els estris personals,…
Per potenciar el menjar sa i variat cada dia de la setmana portaran un esmorzar diferent:
DILLUNS: UN LÀCTIC
DIMARTS: FRUITA O FRUITS SECS
DIMECRES: UN PETIT ENTREPÀ
DIJOUS: FRUITA O FRUITS SECS
DIVENDRES: US DEIXEM TRIAR
* Es recomana que els alumnes d’infantil duguin fruita tallada en comptes de fruits secs (sobretot a
P3)
Per esmorzar els nens i nenes beuran aigua. No porteu sucs. A fi de reduir els residus que produïm,
s'ha de portar cantimplora, carmanyola i un tovalló de roba.
Si voleu celebrar l’aniversari dels infants, tant dels alumnes d'educació Infantil com els alumnes
d'educació primària, ens ho heu de fer saber uns dies abans. Es pot portar coca de forn, pa de pessic,
xocolata o galetes (sempre que no sigui elaborat a casa). No porteu sucs ni llaminadures (ni pels
aniversaris, ni pel protagonista,…)
A l’escola no es podran repartir invitacions d'aniversaris ni regals.

6. SALUT
Quan un nen està malalt, convé que es quedi a casa en un ambient tranquil i relaxat i així evitar el
contagi als seus companys. Us demanem que en aquest cas ho comuniqueu al centre. Un/a nen/a no
pot venir a l’escola si té febre, diarrees, malalties contagioses freqüents en aquesta edat com:
conjuntivitis, polls, cucs, varicel·la...
Quan el vostre/a fill/a hagi de prendre medicaments heu de procurar que les preses no coincideixin
amb l’horari escolar. Si això no és possible, caldrà que feu una autorització indicant clarament les
hores i les dosis corresponents i adjuntar la recepta o informe mèdic. També haureu de marcar amb
el nom i la dosi el medicament i donar-ho directament al tutor/a. (En cas de no fer-ho així des de
l'escola NO es donarà cap medicament).
Quan un nen es posi malalt a l’escola es comunicarà immediatament a la família perquè el pugui
venir a buscar.
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7. RELACIONS FAMÍLIA-ESCOLA
S'informa que els nens i nenes no poden assistir a les reunions (a no ser que siguin nens o nenes
de menys de 3 anys que no vinguin a l'escola).
El dia de reunions generals de curs o escola hi haurà servei d'acollida gratuït. S'haurà de
notificar amb antelació (fins el dia abans) de l'ús d'aquest servei a l'AMPA.
Reunions d’inici de curs: reunió informativa i de presentació de l’equip docent.
En aquesta reunió s’explicaran els continguts i objectius del curs, la metodologia, organització,
tallers, racons...
Entrevistes família-tutor/a: reunió entre família i escola per parlar de manera formal i programada
sobre l’evolució i maduració de l'infant, així com per fer un seguiment del seu aprenentatge. La
demanda serà indistintament per ambdues parts.
El dia d'entrevista és divendres al migdia.
Els informes escrits: A Educació Infantil es donaran per escrit dos informes al llarg del curs, un al
gener i l'altre a final de curs.
A Primària es donaran per escrit tres informes al llarg del curs. S’haurà de retornar el resguard
signat de cadascun dels informes.
8. DATES DE LES REUNIONS D’INICI DE CURS:
Educació Infantil: P3: dilluns 1 d’octubre
P4: dimarts 2 d’octubre
P5: dimecres 3 d’octubre
Primària: 1r i 2n: dimarts 25 de setembre
3r i 4t: dimecres 26 de setembre
5è i 6è: dijous 27 de setembre
HORA DE LES REUNIONS: Totes les reunions es faran a les 16:45h.
9. ESTRUCTURA ESCOLAR:


L’equip pedagògic el formen:
Tutora de P-3 A: Goretti Pallarès
Tutora de P-3 B: Júlia Castells/ Laura Pavón
Tutora de P-4 A: Sheila Boza
Tutora de P-4 B: Sarai Barberà
Tutora de P-5 A: Leo Zumaquero
Tutora de P-5 B: Bea Costea
Tutora de 1r A: Rebeca Polo
Tutora de 1r B: Meri Aranda
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Tutora de 2n A: Jaume Cuñat
Tutora de 2n B: Txema Pedrosa
Tutora de 3r A : Ester Garcia
Tutora de 3r B: Mònica Santasusana
Tutora de 4t A: Gloria Pinto
Tutora de 4t B: Esther Arteaga
Tutora de 5è A: Elena Badenes
Tutor de 5è B: Albert Subirats
Tutor de 6è A: Carlota Garriga
Tutora de 6è B: Txell Bonfill
Mestre d’Ed.Física: Xavier Cucarella
Mestre de Música: Francesc García
Mestres d’Anglès: Joan Gascon / Íngrid Isern
Mestres d’Ed.Especial: Eva Campà / Raquel Boj / Eva Gallardo
Mestra de Religió: Anna Massegur
Mestre de reforç: Aimon Ortiz
TEI: Pilar Contreras
Vetlladora: Anna Cubero
Administrativa: Montserrat Nebot
Conserge: Yasmin Barreto


Equip Directiu:
Directora: Sílvia València
Cap d’Estudis: Joan Gascón
Secretària: Eva Gallardo



El Consell Escolar: format per representants de mestres, pares o mares, representant de
l’Ajuntament i de personal no docent, és l’òrgan de màxima representació.



L’AMPA: és l’associació de pares i mares dels infants de l’escola i té una junta directiva
formada. És qui gestiona i organitza, juntament amb la direcció, els diferents serveis de
l'escola (extraescolars, acollides, menjador, ... )

Us desitgem un bon curs escolar

2018 - 2019 !
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