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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ  
 

Amb aquest document us  presentem la informació relacionada amb l’organització i 
el funcionament d’aquest curs 2012/13.  
 

EEQQUUIIPP  DDEE  MMEESSTTRREESS  
 
Representant Titular: Gna. Carmen Gutiérrez 
Directora: Teresa Martí 
Cap d’Estudis: Margarita Casas 

Tutores: 
Ester Mateos - P3  
Judit Farré - P4  
Roser Oliva - P5  
Montse Gatius - 1er. 
Anna Llauradó  - 2on. 
Isabel Reig - 3er. 
Maria Ramos - 4rt 
Margarita Casas - 5è 
Marisé Ibáñez - 6è 

Mestres Especialistes: 
Música: Marta Budó 
Anglès: Marta Budó i Margarita Casas 
Informàtica: Mercè Vilà 
Educació Física: Marisé Ibáñez 
Altres: 
Gna. Carmen Gutiérrez  E.I. 
Teresa Martí 
Montse Triola 
Anna Garcia 

Administradora: Gna. Carmen Graña 
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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. 
- L’arribada al centre serà a les 8:55 h i a les 14:55 h. 
- Cal evitar que els/les nens/es 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,...  
La responsabilitat no és de l’escola, sinó dels pares.  

- 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 a la policia 
municipal per tal de que l’alumne quedi sota la seva custodia. 

 

HHOORRAARRII    LLEECCTTIIUU   
 
  Educació Infantil :     Educació Primària: 

matí de 9 a 13 h     matí de 9 a 13 h    
tarda de 15 a 17 h           tarda de 15 a 17 h    
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CCAALLEENNDDAARRII      EESSCCOOLLAARR 
 

      
CELEBRACIONS DE L’ESCOLA 
 
Castanyada ................. 31/10/12 
Verge Nena ................. 23 /11/12 
Nadal ........................... Desembre 
Diada d’Escola Verda ... Juny 
 
VACANCES 
 
Nadal ............................ del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos 
Setmana Santa.............. del 23 de març a l’1 d’abril, ambdós inclosos 
Estiu .............................. a partir del 21 de juny 
  
FESTES 
 
Mª de Déu del Pilar .....   12 d’octubre 
Tots Sants .....................  1 de novembre 
Constitució.....................  6 de desembre 
Festa del treball ............   1 Maig 
Santa Creu......................  3 de Maig 
 
DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 
 
02/11/2012 
07/12/2012 
11/02/2013 
02/05/2013 
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CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓ  FFAAMMÍÍLLIIAA  --  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... 
S’estableix com a normativa que els pares o tutors avisin telefònicament a 
l’escola per comunicar l’absència del seu fill/a. 
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. Preguem que es respectin els horaris 
de visita de cada professora.  
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. És el vostre deure assistir-hi. 
 
3.- CIRCULARS I INFORMACIONS:  A la llibreta de comunicats, l’alumne/a us 
farà arribar al llarg del curs, les informacions del centre. Cal que es llegeixin i 
signin el resguard de cada una d’elles. També les podeu consultar a la pàgina 
web de l’escola.  
Web: http://cordemariafigueres.wordpress.com/ 
 
4.- LLIURAMENT D’INFORMES: serà al final de cada trimestre: 
 1er trimestre: 21 de desembre de 2012 
 2on trimestre : 22 de març de 2013 
 3er trimestre (2on, 4art i 6è): 14 de juny de 2013 
 3er trimestre (1er, 3er i 5è): 21 de juny de 2013 

Final de cicle: 21 de juny de 2013 
 
 
 

http://cordemariafigueres.wordpress.com/
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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 legal (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, vòmits , diarrea, 
conjuntivitis o polls. 

 

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. Es demana no 
portar cap tipus de begudes o sucs.  
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, des de l’escola es 
potencia l’ús de carmanyoles (sobretot amb el nom de l’alumne/a), en 
comptes del paper d’alumini. 

 

CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓ  DDEELLSS  AANNIIVVEERRSSAARRIISS 
 
Els alumnes que desitgin celebrar l’aniversari amb els seus companys han de 
tenir en compte: 
- No portar bosses de  llaminadures.  
- No portar coques fetes a casa (prohibit pel Dept. de Salut) 
- Es recomana portar una caixa de galetes. 

 
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... 

 
No hi podran venir els alumnes, els pares dels quals no n’hagin lliurat  l’autorització 
prèvia i l’import de l’activitat i estiguin el corrent del pagament de l’assegurança 
escolar. 

 
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. 

 
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: 

 

• Anar pel carrer amb ordre i parlant en veu baixa. 
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• 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. 

El pagament d’excursions i sortides s’ha de fer efectiu de 9:00 h a 10:00 h a la porteria 
de l’escola. 
 

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 de 9h - 10h. 
Dimarts de 10 h - 11h. 

 Dimecres de 9 - 10h. 
 
TUTORES ED. INFANTIL 
Ester Mateos 

Dijous de 15 - 16h. 
Judit Farré 

Divendres de 11 - 12h. 
Roser Oliva 

Dilluns de 11 - 12h 
 

TUTORES ED. PRIMÀRIA 
C. Inicial    Primer: 

Montserrat Gatius 
Dimecres de 12 – 13h. 
          
Segon:      
Anna Mª Llauradó 

    Dilluns de 10 – 11h. 
 

C. Mitjà   Tercer:  
Isabel Reig 
Dimecres de 12 – 13h. 

 
 Quart:    

  Maria Ramos 
Dilluns de 15 - 16h. 

   
C. Superior Cinquè:   

Margarita Casas 
Divendres de 12 - 13h. 

 
 Sisè:  

Marisé Ibáñez 
Dimarts de 12 - 13h. 

 


	Música: Marta Budó

