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“Tota persona té dret a l’educació. Els pares tindran dret a escollir el tipus d’educació que haurà de donar-se als seus fills.” 
(Dret Humans, art. 20) 
 
“La nota distintiva de l’Escola Catòlica és crear un ambient de comunitat escolar animada per l’esperit evangèlic de llibertat i 
caritat, i ordenar tota la cultura humana segons el missatge de la salvació, de manera que quedi il�luminat per la fe del 
coneixement que els alumnes van adquirint del món, de la vida i de l’home.” 
(Vaticà II) 
 
“Es consideren objectius prioritaris a assolir l’increment de resultats educatius i la millora de la cohesió social. Així mateix,  es 
considera l’assoliment de les competències bàsiques com a l’eix central del currículum de tot l’ensenyament obligatori” 
Cada centre disposa d’un nivell d’autonomia suficient que els permet adaptar-se a les necessitats del seu alumnat per tal de 
poder assolir de manera positiva els objectius prioritaris establerts. 
(Departament d’Educació) 
 
 
“Entenem que l’educació d’un nen/a és una acció compartida entre l’escola i les famílies, i que, per tant és importantíssim que 
ambdues parts vagin en una mateixa direcció. 
Agraïm la confiança que ens demostreu en inscriure els vostres fills/es al centre, però també demanem la vostra col�laboració 
per dur a terme de la millor manera possible la nostra tasca.” 
(L’Escola) 
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CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIIQQUUEESS  DDEELL  NNOOSSTTRREE  CCEENNTTRREE 
 
EL NOSTRE CENTRE ESTÀ RECONEGUT LEGALMENT: 
 

Té aprovats, amb classificació definitiva els nivells educatius que imparteix: 
 
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  
 
 
ÉS UN COL�LEGI CONFESSIONAL CATÒLIC, DIRIGIT PER LES RELIGIOSES MISSIONERES E. DE L’IMMACULAT COR DE 
MARIA , FUNDAT PER LA MARE ESPERANÇA GONZÁLEZ I PUIG. 
 
IDENTITAT: 
 
� Fa present l’Església en la seva funció educadora. 
 
� Segueix la línia educativa que llegà a la Congregació  la seva fundadora. 
 
� Promou la formació integral dels alumnes segons la concepció cristiana del món, de la vida i de l’home. 
 
� Ofereix un servei a la societat, i integra la seva acció en el medi sociocultural en que es troba. 
 
 
   

““DDOONNOO  GGRRÀÀCCIIEESS  AA  DDÉÉUU  PPEERR  LLEESS  CCOOSSEESS  QQUUEE  MM’’HHAA  DDOONNAATT  !!”” 
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PPRRIIOORRIITTAATTSS  GGEENNEERRAALLSS  DDEELL  CCEENNTTRREE  
  
� L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives 
del centre.  
� L’escolarització inclusiva de tot l’alumnat atenent les seves necessitats educatives i prioritzant, sempre que sigui 
possible i adequat, la màxima participació en els entorns escolars ordinaris. 
� El desplegament de l’organització, objectius i continguts de totes les àrees, establint com a finalitat central el 
desenvolupament de les competències bàsiques: les comunicatives per comprendre i expressar la realitat; les 
metodològiques, per activar l’aprenentatge; les personals, per al desenvolupament i l’afirmació de la identitat pròpia; i les 
específiques centrades en conviure i habitar el món. 
� L’assoliment per part de tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el 
càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge. 
� L’impuls d’un projecte lingüístic en el qual el català, com a eix vertebrador, s’articuli de manera coherent amb 
l’ensenyament de les altres llengües i les altres àrees, tot establint acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques. 
� L’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, avançant en experiències d’introducció de la llengua estrangera 
al parvulari. 
� La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TAC) en el procés d’ensenyament i aprenentatge 
i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum. 
� La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts vinculats a la coeducació, la convivència, 
l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura. 
� La coordinació entre el professorat de parvulari i primària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels 
aprenentatges dels alumnes. 
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11..  EEDDUUCCAACCIIÓÓ  DDEE  QQUUAALLIITTAATT  PPEERR  AA  TTOOTTHHOOMM  
  

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

1.- Atendre, des d’un 
plantejament global, a les 
necessitats educatives de 
l’alumnat, amb una 
escolarització inclusiva i 
fomentant la màxima 
participació en els entorns 
escolars.  
 

1.- Revisar els continguts 
establerts en el currículum i 
proposats als alumnes per a 
l’aprenentatge, en funció de les 
finalitats de l’educació. 
2.- Fomentar l’actuació, com 
escola, que faciliti l’atenció a la 
diversitat cultural,  de 
capacitats, interessos i 
motivacions, la diversitat 
d’estils i  ritmes d’aprenentatge. 
 

1.- Revisar periòdicament les programacions en les sessions de 
setembre i juny i durant tot el curs en les reunions de cicle i de 
tutors. 
2.- Revisar i actualitzar el Pla d’Acollida per tal d’afavorir la 
integració de l’alumnat en tots els àmbits escolars. 
3.- Atendre i respectar el procés d’aprenentatge de cada alumne, 
tenint en compte les seves capacitats i el seu nivell maduratiu.  
4.- Coordinar-se amb altres institucions per atendre i fer seguiment 
d’aquells alumnes que poden requerir algun tipus d’atenció 
individualitzada.  
5.- Aplicació al llarg de l’etapa d’Educació Primària  la distribució de 
grups flexibles per treballar Llengües i Matemàtiques.  
6.- Potenciar la Programació Valors-Pastoral de manera 
generalitzada a la metodologia de les aules, per tal d’afavorir el 
desenvolupament personal que volem aconseguir.  
 

2.-Consolidar la llengua 
catalana com a eix 
vertebrador d’un projecte 
plurilingüe que queda reflectit 
al Projecte Lingüístic. 
 
 
 

1. Utilitzar la llengua catalana, 
com a llengua pròpia de 
Catalunya, com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge en 
totes les activitats internes i 
externes de la comunitat 
educativa: les activitats orals i 
escrites, les exposicions del 

1.- Revisió periòdica del Projecte Lingüístic.  
2.- Garantir que les metodologies i els agrupaments de l’alumnat 
afavoreixin les interaccions per millorar l’aprenentatge i l’ús de la 
llengua catalana.  
3.- Vetllar per l’ús de la llengua catalana, com a llengua de 
comunicació habitual en el centre 
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OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

professorat, el material 
didàctic, els llibres de text i les 
activitats d’aprenentatge i 
d’avaluació. Així mateix, les 
reunions, els informes, els 
comunicats,... 

3. Impulsar l’aprenentatge de 
llengües estrangeres. 
 
 
 

1.- Fer una bona planificació i 
seqüenciació dels continguts 
en el marc del Projecte 
Lingüístic del Centre   
  2.- Introduir, amb caràcter 
general, la llengua estrangera 
(Anglès) a l’Educació Infantil, 
partint d’un aprenentatge oral 
de la llengua fins a aconseguir 
els coneixements adequats 
tant a nivell oral com escrit en 
acabar l’Etapa de Primària. 
 
 

1.- Realitzar una bona planificació i seqüenciació dels continguts de 
llengua estrangera que asseguri un aprenentatge cíclic i una 
programació coherent des del primer contacte amb la llengua fins al 
final de l’Educació Primària.  
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OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

4. Portar a terme una 
metodologia oberta, didàctica 
i flexible que faci possible 
integrar en tot moment els 
avenços pedagògics amb la fi 
de mantenir una constant 
actualització, afavorint la 
formació permanent del 
professorat i la qualificació 
professional de tots els que 
participem en l’acció 
educativa. 

1.- Revisió dels mètodes 
didàctics emprats en les 
programacions de les diferents 
àrees i preparació  i ús del 
material didàctic. 
2.- Orientar el treball dels 
alumnes, per tal de definir una 
línia metodològica coherent i 
eficaç 
 3.- Programar el Pla de 
Formació Permanent de tots 
els que participen en l’acció 
educativa, atenent a les 
diferents necessitats 
d’actualització. 
 

1.- Potenciar l’actualització personal i professional de tot l’equip 
pedagògic mitjançant un Pla de Formació Permanent amb 
participació en cursos de formació. 
 
2.-Programar, des de principi de curs, un calendari de reunions i 
actuacions de caire pedagògic i organitzatiu.  
 

5. Vetllar per a una bona 
coordinació entre el 
professorat de parvulari i 
primària per afavorir la 
coherència del procés 
educatiu i la millora dels 
aprenentatges dels alumnes. 
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22..--  EEDDUUCCAACCIIÓÓ  PPEERR  AA  LL’’AADDQQUUIISSIICCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  CCOOMMPPEETTÈÈNNCCIIEESS  BBÀÀSSIIQQUUEESS  
 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

1. Prioritzar l’assoliment de 
capacitats que afavoreixen 
l’autonomia necessària per a 
l’aprenentatge i pel 
desenvolupament personal i 
social 

1. – Partir de metodologies 
actives que permetin als 
nostres alumnes adquirir els 
coneixements, habilitats i 
actituds adequats en acabar 
l’etapa d’Educació Primària.  
2.- Tractar les competències 
bàsiques de manera 
transversal des de les diferents 
àrees del currículum 
  

1.- Impartir les àrees instrumentals, en la mesura que es pugui,  en 
agrupaments flexibles.. 
2.- Valorar  i modificar, si s’escau, l’ús de determinades 
metodologies i recursos didàctics 
3.-  Organitzar setmanalment les programacions d’aula per tal 
d’assolir els objectius proposats.  
4.- Treballar les competències bàsiques des de totes les àrees del 
Currículum. 
5.- Fomentar la participació de l’alumnat en la dinàmica del centre i 
del mateix procés d’aprenentatge. 
6.- Realitzar treballs individuals i cooperatius 
7.- Realitzar treballs interdisciplinaris – projectes, en els diferents 
cicles. 
          P3: Els animals 
          P4: Els animals 
          P5: La girafa 
          1er: Els esquirols 
          2on: Els peixos 
          3er: L’aigua 
          4art: Les plantes 
          CS (5è i 6è): Mai tant! Estudi d’una comarca 
8.- Buscar l’aplicabilitat dels aprenentatges realitzats a classe a 
l’entorn de l’alumne. 
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    33..--  EEDDUUCCAACCIIÓÓ  EENN  LLAA  DDIIVVEERRSSIITTAATT 
 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

1.- Organitzar l’activitat 
docent tenint en compte les 
característiques del seu 
alumnat i la diversitat de 
necessitats i ritmes 
d’aprenentatge. 
2.- Dur a terme una acció 
tutorial i  una orientació de 
l’alumnat per tal de potenciar 
el seu creixement personal i 
al mateix temps contribuir al 
desenvolupament d’una 
dinàmica positiva en el grup 
classe  
3- Acollir l’alumnat nouvingut 
 

1.- Planificar l’activitat docent 
tenint en compte les 
característiques de l’alumnat i  
la diversitat de necessitats i 
ritmes d’aprenentatge 
2.-  Buscar la col�laboració amb 
la família i l’assessorament de 
diferents professionals  per 
desenvolupar adequadament 
l’atenció a la diversitat 
3.- Propocionar a la família la 
informació adequada sobre el 
nostre sistema escolar. i 
garantir una comunicació 
eficient amb la família. 
4.- Fer una valoració inicial de 
l’alumne/a nouvingut/da i   
incriure’l al grup corresponent. 
5.- Atendre les necessitats 
afectives i emocionals del 
nouvingut 

1.- Concretar criteris i prioritats per l’atenció a la diversitat de 
l’alumnat, organitzar, ajustar i fer un seguiment dels recursos, 
mesures adoptades, i evolució de cada alumne. Elaboració, si 
s’escau, de Plans Individualitzats (PI).  
2.-  Atendre i fer un seguiment individualitzat o en petit grup, dels 
alumnes nouvinguts o que presenten dificultats puntuals en alguns 
aprenentatges. 
3.- Dur a terme una acció tutorial que afavoreixi el 
desenvolupament personal, l’orientació escolar i la convivència i 
cooperació en el grup classe.   
4.- Elaborar i revisar el Projecte de Convivència per aconseguir 
una millora del clima a l’aula, al Centre i a l’entorn.  
5.- Revisar el Pla d’acollida.. 
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44..--  EESSCCOOLLAA  CCRRIISSTTIIAANNAA,,  EESSCCOOLLAA  EEVVAANNGGEELLIITTZZAADDOORRAA 
 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

1. Vetllar per aconseguir per 
els nostres alumnes una 
educació cristiana i educar i 
treballar en la llibertat i el 
respecte envers la pluralitat 
de cultures i religions. 

1.- Aconseguir en tota la 
comunitat educativa un estil de 
convivència inspirat en 
l’humanisme cristià i unes 
formes de relació que 
manifestin els “valors” que 
volem transmetre. 
2.- Preparar-nos, com a 
professionals de l’educació i 
com a creients, perquè 
sapiguem donar raó d’una 
manera de ser i de viure en la 
nostra fe i la cultura.  
4.- Seguir els ensenyaments 
de la Mare Esperança, 
fundadora de la Congregació, i 
saber inculcar-los als alumnes 
per tal que incideixi en la 
formació integral de l’alumne. 
 

1.-Transmetre el missatge cristià que regeix el nostre caràcter 
propi, tot i respectant la diversitat religiosa dels alumnes. 
2.- Donar a conèixer altres missatges religiosos per tal d’afavorir el 
diàleg, la tolerància, la solidaritat i la pau com a base de la 
convivència en el món multicultural en el que vivim a través de les 
àrees de religió i socials.  
3.- Ser fidels a la pregària diària i a la reflexió 
4.- Col�laborar i participar en les propostes de l’Equip de Pastoral 
o Equip d’animació Cristiana que vetlla per mantenir viu un estil de 
convivència i unes formes de relació que manifesten els “valors” 
que volem transmetre.  
5.- Portar a terme un Projecte de Valors comú per tota l’escola, 
en coordinació amb els centres de la nostra Institució. Aquest 
curs, el Projecte de Pastoral-Valors gira entorn al lema SENT 
SOLIDARIS ACONSEGUIREM UN MÓN MILLOR. 
6.- Participar en campanyes solidàries per tal d’educar en la 
fraternitat evangèlica.  
7.- Acostar la figura de la Mare Esperança: fets de la seva vida, 
pensaments, accions,... 
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55..--  EEDDUUCCAACCIIÓÓ  II  SSOOCCIIAALLIITTZZAACCIIÓÓ  
 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

1.Potenciar el paper de 
l’escola com a espai de 
socialització i fomentar la 
participació ciutadana. 
2. Aprendre a ser ciutadans i 
ciutadanes en un món global. 

1.- Adoptar per part dels pares i 
dels educadors una actitud 
d’obertura davant les noves 
necessitats educatives dels fills i 
alumnes cercant conjuntament 
les respostes adequades. 
2.- Fomentar les relacions de 
col�laboració entre els pares i 
l’escola. 
3.- Participar en el Projecte 
“Escoles Verdes” 1 , i “Agenda 
21”. 
4.- Fomentar que els alumnes 
adquireixin les capacitats 
necessàries  per al seu 
desenvolupament personal i 
social. 
5.- Fomentar iniciatives de 
participació democràtica i 
responsable en el centre, com a 
eina per aprendre els deures 

1.- Participant en les activitats que proposa l’Ajuntament i altres 
entitats de la ciutat així com intercanviar experiències amb 
d’altres escoles.  
2.- Aplicant unes normes per a alumnes i unes pautes per a 
pares i professors que ens ajudin a crear un estil de convivència 
i de solidaritat amb la disciplina general del Centre.  
3.- Programant des de principi de curs un pla de col�laboració, 
en activitats i festes per tal de potenciar la socialització i la 
participació en la nostra comunitat educativa. 
4.- Reflexionant sobre el què és ciutadania i conèixer la 
importància del respecte als Drets Humans.  
5.- Participant en les preses de decisions de grup, fent servir el 
diàleg, afavorint els acords i assumint les obligacions. 
6. Sensibilitzant-nos i solidaritzant-nos envers els tractats 
injustament i ajudant als necessitats i grups desfavorits. 
7.- Esforçant-nos en escoltar les opinions dels altres de forma 
respectuosa i acceptar les seves argumentacions. 
8.- Analitzant les informacions que ens arriben des dels mitjans 
de comunicació, fer-ne una anàlisi i saber fer-nos-en una opinió 
9.- Fomentant de manera continuada les idees de consum 
responsable i desenvolupament sostenible. Realitzar campanyes 
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OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

com a ciutadans i compromisos 
socials. 
6.- Identificar, analitzar i rebutjar 
les situacions d’injustícia i 
discriminació o marginació. 
7.- Desenvolupar la capacitat 
d’escolta de les pròpies opinions 
i respecte per les dels altres. 
8.- Valorar críticament els 
mitjans de comunicació per tal 
de construir-se una opinió 
pròpia. 
9.- Valorar i tenir cura del medi 
ambient i assumir 
comportaments de consum 
responsable que contribueixin a 
la sostenibilitat. 
 

informatives , tallers dins l’ Escola Verda, Educació 
mediambientals( C.S.), Agenda 21... 

 
 
 
 
 
 
 
 



CCOORR  DDEE  MMAARRIIAA  --  FFiigguueerreess  
 

 

66..--  LLAA  FFAAMMÍÍLLIIAA  AA  LL’’EESSCCOOLLAA  DDEELL  22000099//22001100  
 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

1. Fer de l’escola cristiana un 
centre de formació obert a 
l’entorn social, donant 
prioritat a la relació FAMILIA-
ESCOLA. 

1.- Adoptar per part dels pares i 
dels educadors, una actitud 
d’obertura davant les noves 
necessitats educatives dels fills / 
alumnes, cercant conjuntament 
les respostes adequades. 
2.- Fomentar les relacions de 
col�laboració entre els pares i 
l’escola, per tal que els 
educadors puguin conèixer les 
necessitats educatives dels seus 
alumnes i els pares es disposin a 
col�laborar amb l’escola. 
3.- Dissenyar i organitzar, des de 
l’escola, serveis d’informació i de 
formació adreçats als pares i 
mares dels alumnes, amb la 
finalitat d’afavorir una acció 
educativa coherent, eficaç i 
compartida. 
 
 
 

1.- Establint relacions de col�laboració entre l’Escola i les 
famílies dels nostres alumnes per tal d’aconseguir la màxima 
coherència i continuïtat en l’acció educativa que els pares i els 
mestres duem a terme mitjançant: 

♦ Reunions generals a principi de curs. 
♦ Entrevistes personals amb les famílies. 
♦ Entrevistes amb l’EAP 
♦ Consell Escolar 
♦ Pàgina WEB 
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77..  NNOOVVEESS  TTEECCOONNOOLLOOGGIIEESS 
 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

1 Integrar les tecnologies de 
la informació i de la 
comunicació (TAC) com a 
element rellevant, de 
motivació, dinamització, 
d’innovació i de millora en el 
procés d’ensenyament-
aprenentatge. 
 
 

1.- Adoptar una actitud 
d’obertura davant les noves 
tecnologies, disposant-nos a 
introduir-hi els canvis 
necessaris amb la finalitat de 
poder donar resposta a les 
noves necessitats de formació 
dels alumnes. 
2.- Insistir en el treball de les 
noves tecnologies com a 
contingut d’ensenyament-
aprenentatge i aprofitar-ne les 
possibilitats des de totes les 
àrees. 
3.- Fomentar en el professorat 
una actitud d’aprenentatge 
permanent que el capaciti per a 
l’aplicació de les noves 
tecnologies en l’acció 
educativa escolar, dedicant-hi 
tots els recursos necessaris. 
 
 

1.- Seguir el  Projecte d’Ensenyament Assistit per Ordinador EAO 
a Educació Infantil i Primària. Responsables: Claustre, Equip 
Directiu i Coordinador d’Informàtica. 
2.- Realitzar projectes telemàtics. Responsables: Claustre i 
Coordinador d’Informàtica. 
3.- Revisar i actualitzar periòdicament el material informàtic. 
Responsables. Coordinador d’Informàtica. Claustre 
4.- Utilitzar recursos informàtics per a l’aprenentatge en  totes les 
àrees. Responsables: Claustre i Equip Directiu. 
5.- Aprofitar els actes i la dinàmica de curs per introduir l’ús de les 
TAC. Responsables: Claustre,  Coordinador d’Informàtica i Equip 
Directiu. 
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88..  PPRROOJJEECCTTEE  EESSCCOOLLAA  VVEERRDDAA  //  AAGGEENNDDAA  2211 
 

OBJECTIUS LÍNIES D’ACTUACIÓ CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR 

Aconseguir canvis d’actitud i 
d’hàbits com a ciutadans del 
món mitjançant petites 
actuacions des del nostre 
entorn més immediat. 
 

1.- Inculcar als alumnes 
l’estima i respecte pel medi 
ambient 
2.- Marcar noves pautes 
d’acció a desenvolupar i 
continuar els hàbits ja 
establerts. 
 
 

1.- Coneixement i tenir cura del pati 
2.- Coneixement i cura  de l’hort. 
3.- Selecció de residus. 
4.- Compostatge 
5. Coneixement de l’entorn proper 
6. Conscienciació de la importància de l’estalvi d’energia. 
7. La bassa 
8. Ambientació curricular 
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DDAADDEESS  DD’’IINNTTEERRÈÈSS  GGEENNEERRAALL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANS  

 

Representant Titular: Gna. Carmen Gutiérrez 
Directora: Teresa Martí 
Cap d’Estudis: Margarita Casas 
 
Administradora: Gna. Carmen Graña 
 
Tutores: 
Roser Oliva - P3  
Ester Mateos  - P4 
Judit Farré -  P5 
Montse Gatius - 1er. 
Anna Llauradó  - 2on. 
Isabel Reig  - 3er. 
Maria Ramos - 4rt 
Margarita Casas - 5è 
Marisé Ibáñez - 6è 
 

Mestres-Especialistes: 

Gna. Carmen Gutiérrez: E.I. 
Marta Budó: Música 
Mercè Vilà : Informàtica 
Teresa Martí 
Catalina Costa  
Montse Triola 

 
 

  

 

  

 

 

 

Altres: 

Marta Bartolomé 
Margarita Pujolàs 
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SSOORRTTIIDDEESS   
     

1e
r t

rim
es

tr
e 

EI P3, P4, P5 27 octubre Visita a les Coves de Serinyà   

CI 
 

1er i 2on 6 octubre Espectacle de titelles “La Via Làctia”   
1er. i 20n. 6 octubre Espectacle de titelles “La Via Làctia”   
1er i 2on 12 novembre Visita a “Trull d’oli” – Garriguella   i Taller de ceràmica- Llers 

CM 
3er i 4rt 6 d’octubre Espectacle de titelles “La Via Làctia”   
3er i 4art 16 octubre Parc Natural dels Aiguamolls 

CS 
5è 6 d’octubre Espectacle de titelles “La Via Làctia”   
5è i 6è 25 setembre Els Miradors - Vilamaniscle 
5è i 6è 13 novembre Volcans - Olot 

 

2o
n 

tr
im

es
tr

e 

EI P3, P4, P5 2 març Teatre   

CI 1er i 2on a concretar Coneixem Figueres (Bombers, gegants,...)   

CM 
3er i 4art  Teatre   
4art a concretar Rodajoc 

CS 
5è i 6è 9 i 10 de febrer Comissaris dels Mossos D’Esquadra (Petita història dels 

Mossos) 
 

3e
r t

rim
es

tr
e 

EI P3, P4, P5  Colònies : “El Ginebró”  

CI 
 

1er i 2on 5 maig Audició musical : El viatge de l’ocell Martinet 
1er i 2on  Colònies: “El Ginebró” 
2on Juny Trobada de danses 

CM 

3er i 4art maig Descoberta del riu Muga 
3er i 4art  Colònies: “El Ginebró” 
3er maig FISERSA 
4art Juny Trobada de cançons 

CS 
5è i 6è maig Cantània 
5è i 6è 18 a 21 maig Camp d’Aprenentatge Vall d’Àneu 
5è i 6è juny Sortida al Litoral: estudi de l’Ecosistema marí 
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CCAALLEENNDDAARRII      EESSCCOOLLAARR 
 

VACANCES        CELEBRACIONS DE L’ESCOLA 
 

Nadal: del 23 /12 / 09 al 10/ 01/10    30/10/ 09..... Castanyada   
Setmana Santa : del 27/03/10 al 05/ 04/ 10   20/ 11/ 08..... Verge Nena 
Estiu: a partir del 23/ 06/  10      Desembre .....  Nadal 
Jornada intensiva: 22 de desembre    12/02/10.........Carnestoltes   

      del 7 al 22 de juny    Juny..............  Fi de Curs 
                                               

              
  

FESTES LABORABLES 
 

07/12/09.......Lliure disposició 
08/12/09.......La Immaculada 
15/ 02/ 10.....Lliure disposició 

         04/ 05/ 0..... Lliure disposició 
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HHOORRAARRIISS   
 
 
Educació Infantil :     Educació Primària: 

matí de 9 – 13 h     matí de 9 – 13 h    
tarda de15 a 17h           tarda de15 a 17h    
 

EENNTTRRAADDEESS  II  SSOORRTTIIDDEESS 
 
 
Ed. Infantil:  porta  C/ La Jonquera 
Ed. Primària:  porta  C/  Isabel II 

 
- Si us plau, respecteu els horaris d’entrada i sortida. 
- Cal evitar que els nens que esperen per entrar a l’escola o en surten,  corrin perills innecessaris:  que 

no es repengin o saltin la barana o bancs, que no juguin al mig del carrer, que no creuin el carrer sense 
mirar,... 

- Quan els responsables legals no vinguin a recollir l’alumne a l’hora de sortida  i  el centre no pugui 
contactar amb els pares, s’avisarà als mossos d’esquadra per tal de que l’alumne quedi sota la seva 
custodia. 
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CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓ  FFAAMMIILLIIAA--EESSCCOOLLAA:: 
1.- AGENDA: és imprescindible l’ús de  l’agenda escolar com a mitjà de relació entre l’escola i la família. 
També cal escriure-hi les justificacions per absència, les justificacions per falta de puntualitat, per visites 
mèdiques... 
Segons la normativa del Departament, es comunicarà a Serveis Socials, les faltes d’assistència reiteratives 
no justificades. 
 
2.- ENTREVISTES I REUNIONS: Cal concertar dia i hora d’entrevista amb la tutora o la professora amb 
anticipació. 
De la mateixa manera, des del centre se us convocarà a reunions – entrevistes amb el suficient temps per 
tal de que pugueu organitzar la vostra agenda. Creiem que és molt important la vostra assistència. 
 
4.- CIRCULARS I INFORMACIONS:  a través de la llibreta de comunicats, l’alumne us durà, al llarg del 
curs, informacions. Cal que es llegeixin i signin cada una d’elles. 
 
5.- LLIURAMENT D’INFORMES: serà al final de cada trimestre 
 1er: 22 de desembre de 2009 
 2on : 26 de març de 2010 
 3er: 15 de juny de 2010 
 Final de cicle: 22 de juny de 2010 
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MMAALLAALLTTIIAA  II  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓ  DDEE  MMEEDDIICCAAMMEENNTTSS 

- Informeu a la tutora del vostre fill/a en cas de qualsevol problema relacionat amb la salut. 
- Si el vostre fill/a ha de prendre algun medicament  haurà de dur signada l’autorització per part del 

pare/mare/ tutor (n’hi ha un model a la porteria) i la recepta mèdica corresponent. Si no es compleixen 
aquestes dues condicions, en cap cas, s’administrarà el medicament.. 

- Recordeu: no pot venir cap nen/a a l’escola si té febre. 
 

EESSMMOORRZZAARR 
És molt recomanable que a mig matí, els alumnes, prenguin quelcom per menjar. El millor és que 
portin un entrepà o una peça de fruita. Per tal de contribuir a la millora del medi ambient, a l’estalvi de 
residus i participar activament en el nostre projecte d’Escola Verda, es potenciarà l’ús de carmanyoles en 
comptes del paper d’alumini, que és molt més contaminant. 

 
CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓ  DDEELLSS  AANNIIVVEERRSSAARRIISS 

És lògic que als alumnes els agradi celebrar l’aniversari amb els seus companys, però cal respectar unes  
normes: 
- És millor portar una caixa de galetes  ( no massa gran). 
- A dins del recinte escolar queda prohibit repartir invitacions per a festes d’aniversari. 
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XXAANNDDAALLLL  II  BBAATTAA  EESSCCOOLLAARR 
És imprescindible dur el xandall de l'escola els dies que els alumnes han de fer Ed. Física. D’altra manera 
es quedaran a la classe fent altres treballs.  
Tanmateix és obligatori dur la bata escolar  des de P3 fins a 2on d’Ed. Primària 

 
EEXXCCUURRSSIIOONNSS  II  SSOORRTTIIDDEESS 

Amb la corresponent anticipació se’ls informarà de les sortides que realitzarà cada grup. Hi constarà: 
objectius,  horaris, lloc, què s’ha de dur, preu... 
 
Habitualment es planifica fer una sortida de tot el dia durant el 1er trimestre i la sortida de colònies el 3er. 
Però, durant el curs se’n realitzen moltes altres que són a Figueres mateix ( Teatre, Audicions, Tallers, 
Xerrades, Trobades esportives...) 
Algunes es registraran a través de l’agenda i d’altres es passarà circular. 
En qualsevol cas, no hi podran venir els alumnes, els pares dels quals no n’hagin lliurat  l’autorització 
prèvia i l’import de l’activitat. 
 
En el cas de les colònies que es realitzen a cada curs, només s’inscriuran els alumnes que hagin abonat el 
1er pagament dins del termini establert i que  correspon a la paga i senyal en concepte de reserva de 
plaça. Un cop finalitzat aquest termini no s’hi admetrà a ningú més. 
Així mateix, en cas que un alumne ja hagi pagat tot l’import de les colònies i per alguna raó justificada, no 
hi pot anar, se li tornarà l’import del 2on. i 3er. pagament, però no el del 1er. 
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El centre restarà obert als alumnes que no participen en les sortides escolars. 
 
La tutora, amb l’equip docent del curs, pot decidir privar a l’alumne de la participació en una sortida si hi ha 
causa justificada i amb previ avís als pares. 
 
- Com en molts altres aspectes hi ha unes normes que cal complir durant les sortides escolars, que 

sobretot ajuden a  mantenir la seguretat dels nens/es 
 

• Dur el xandall de l’escola. 
• Anar pel carrer amb ordre i parlant en veu baixa. 
• No separar-se del grup-classe. 
• Obeir puntualment les ordres de la professora o monitors. 
• Seure correctament  a l’autobús. 
• No menjar llaminadures a l’autobús. 
• No portar ampolles de vidre que es poden trencar fàcilment. 
• No s’han de portar telèfons mòbils, consoles... 
• Si es porta càmera de fotografiar, diners,... se n’ha de fer responsable el propi alumne. 
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GGRRÀÀCCIIEESS  PPEERR  LLAA  
  VVOOSSTTRRAA  CCOOLL··LLAABBOORRAACCIIÓÓ 

 
HHOORRAARRII  DDEE  VVIISSIITTEESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITULAR:  
Gna. Carmen Gutiérrez  

Dilluns de 17 – 18h. 
 

ADMINISTRACIÓ :  
Gna. Carmen  Graña 

Dilluns de 9 –10 h. 
 
DIRECCIÓ:    
Sra. Teresa Martí 

Dilluns i dimecres de 16 a 17h. 
 Divendres de 10 a 11h. 
 
TUTORES ED. INFANTIL  
Roser Oliva 

Dimecres de 11 a 12h. 
Ester Mateos 

Dijous de 12 a 13h 
Judit Farré 

Dilluns de 12 a 13h. 
 

TUTORES ED. PRIMÀRIA 
C. Inicial     Primer: 

Montserrat Gatius 
Divendres de 11.00 – 12h. 
          
Segon:      
Anna Mª Llauradó 

    Dilluns de 16 – 17h. 
 

C. Mitjà   Tercer:  
Isabel Reig 
Dijous de 12.05 – 13h. 

 
 Quart:    

  Maria Ramos 
Dilluns de 12.05 a 13h. 

   
C. Superior  Cinquè:   

Margarita Casas 
Dijous de 15 a 16h. 

 
 Sisè:  

Marisé Ibáñez 
Dimecres de 10 a 11h. 

 

NO TUTORES 
Marta Budó 

Dimarts de 9 a 10h 
 
Mercè Vilà 

Divendres de 12 a 13h. 
 
Montse Triola 

Dijous de 15 a 16h. 


