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1. INTRODUCCIÓ 

 

Benvolgudes famílies, 

Esperem que hagueu gaudit d’unes bones vacances i que tingueu l’energia necessària 

per iniciar aquest nou curs escolar. 

Al llarg del curs que encetem treballarem combinant innovació i experiència per tal de 
continuar millorant el Projecte Educatiu de Centre. 

Creiem que aquesta tasca necessita de la complicitat i la participació de tota la 
Comunitat Educativa. Si compartim conjuntament objectius i valors, estem segurs que 
ho aconseguirem amb èxit. 

Aquest recull d’orientacions, recomanacions i normes que teniu a les mans estan 

pensades, totes elles, per fer possible una millor convivència i aconseguir un millor 

funcionament indispensable per afrontar amb èxit la nostra feina. 

 

Desitgem i esperem la vostra col·laboració. 

 

Equip Directiu i Equip de Mestres de l’Escola 
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2. EQUIP DE MESTRES 

 

EQUIP DIRECTIU 

Directora Ma Teresa Badia 

Cap d’Estudis Olga Foro 

Secretària Tere Amer 

  

EQUIP D’EDUCACIÓ INFANTIL   

PETITS (P3, P4 i P5) 

P3A Inma Escalona 

P3B Glòria Ferreiro 

TEI Laia Llensa 

P4A Gemma Ferrer 

P4B Eva Blanco 

P5A Mari Carme Aznar 

P5B Elisenda Guerra / Míriam Pérez 

 

EQUIP D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

MITJANS (Cicle Inicial i 1r de Cicle Mitjà) 

1rA Anna Grau 

1rB Jonatan Crivillés 

2nA Assumpta Vilallonga 

2nB Marta Solaz 

3rA Mercè Giner 

3rB Mercè Ferrer 

 

GRANS (2n de Cicle Mitjà i Cicle Superior) 

4tA Marisa Bercero 

4tB Imma González 

5èA Maite Ponce 

5èB Bet Ullastre 

6èA Josep Antoni Masia 

6èB Eloi Prieto 
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MESTRES ESPECIALISTES  

EE Marta Umbert, Ma Teresa Badia 

ANGLÈS INFANTIL Conchi Moreno 

TEI  Laia Llensa 

TAC INFANTIL I REFORÇ Esther Castán 

ANGLÈS PRIMÀRIA Rosi Sanchíz, Mercè Ferrer, Anna Grau 

EF, DANSA I TB Gemma Renobell / Betty Anhuaman 

MÚSICA I TAC Flora Terensi 

RELIGIÓ Ma Victòria Sala 

 

COORDINACIONS 

PETITS Esther Castán 

MITJANS Gemma Renobell 

GRANS Maite Ponce 

TAC Flora Terenci 

RISCOS LABORALS Marisa Bercero 

ADMINISTRADOR MENJADOR Josep Antoni Masia 

 

PROFESSIONALS PEDAGÒGICS EXTERNS 

EAP Olga Mauricio 

 

PERSONAL NO DOCENT 

Conserge Eugeni Ojea 

Administratiu Albert Pané 
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3. CONSELL ESCOLAR 

 

El Consell Escolar és l’òrgan representatiu dels diferents sectors que componen la 

Comunitat Educativa: famílies, professorat, personal administratiu i de serveis (PAS), 

l’AMPA i l’Ajuntament. 

Actualment, en formen part com a representants: 

Presidenta: Ma Teresa Badia 

Secretària: Tere Amer 

Cap d’estudis: Olga Foro  

Representant ajuntament: Francina Sàez 

Representant AFA: Sonia Quer 

Sector pares/mares:  Olga Castañer, Isabel Alquezar, Jaume Guillem, 
Leila Bernat 

Sector PAS: Albert Pané  

Sector professorat: Assumpta Vilallonga, Elisenda Guerra, Marisa 
Bercero i Imma González 

 

4. CALENDARI ESCOLAR I HORARI DEL CURS 

 

Inici de curs 12 de setembre de 2019 

Final de curs 19 de juny de 2020 

Vacances de nadal Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 
ambdós inclosos 

Vacances de setmana santa Del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020 ambdós inclosos 

Dies de lliure disposició dilluns 4 de novembre de 2019 
dilluns 24 de febrer de 2020 
divendres 29 de maig de 2020 

Festes laborals Les determinades pel Departament de Treball i les 
dues festes locals de la ciutat de Barcelona (24 de 
setembre de 2019 i 1 de juny de 2020) 

Horari lectiu De 9 h a 12:30 h i de 15 h a 16:30 h 

Jornada continuada 20 de desembre de 2019 
Del 8 al 19 de juny de 2020 (ambdós inclosos) 

Servei d’acollida matinal i 
cangur de tarda: 

Matí: 7:45 h a 9 h 
Tarda: 16:30 h a 18:30 h 

Servei de menjador De 12:30 h a 15 h 

Activitats extraescolars De 16:30 h a 18:30 h 
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5. ACOLLIDA SETEMBRE ALUMNES D’INFANTIL DE 3 ANYS 

 

 

6. REUNIONS D’INICI DE CURS  (Hora: 16:45h) 

 

INFANTIL 

P3 24 d’octubre 

P4 25 de setembre 

P5 26 de setembre 

 

PRIMÀRIA (1a part al gimnàs i 2a a les classes) 

1r, 2n  i 3r 17 de setembre  

4t, 5è i 6è 18 de setembre 

 

 

7. HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 

Secretària acadèmica dijous de 9 h a 10 h 

Direcció 
dilluns de 9 h a 10 h 
dijous de 15.45 h a 16 h 

Administratiu 
de dilluns a divendres de 9 h a10 h* 

dimarts i dimecres de 16.30 h a 17 h 

Administratiu menjador Dimarts i dimecres de 16.30 h a 17.15 h 

*període jornada continuada i no lectiu: de 9 a 10 h (no s’atén per les tardes). 

 

8. BATES ESCOLARS 

 
L’alumnat porta bata fins a segon de Primària. L’AFA posarà a la vostra disposició el 

model que es duu a la nostra escola. Es recomana la compra del xandall. 

Totes les peces de roba han d’estar marcades amb el nom i cognoms i una beta per 

penjar-les, si no s’han recollit al cap d’una setmana les portarem al Punt Verd. 

12 i 13 de 
setembre  

2 torns 

- De 9:15h a 10:30 h 

- De 11h a 12:15 h 
 

De 12/13 infants 
per torn distribuïts 
per ordre alfabètic 

16 de 
setembre 

Tots els infants 
Jornada continuada 
de 9 a 12:30 h 

Cada grup 
classe 
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9. RECORDEM 

 

Quan l’alumnat es matricula a l’escola, totes les famílies i el centre signen una Carta de 

Compromís Educatiu. La seva finalitat és potenciar la comunicació, participació, 

implicació i compromís entre el centre i les famílies. 

L’Escola té unes normes de convivència i disciplina que adeqüem segons l’edat i que es 

fonamenten bàsicament en el respecte als altres i en la valoració del treball ben fet. 

Les següents actituds estan reflectides en les NOFC (Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre) i aprovades pel Consell Escolar: 

● El Centre no es fa responsable de la pèrdua o desperfecte de cap aparell, 
joguina electrònica, mòbil o objecte que no sigui d’ús escolar. 

● No es poden portar begudes, brics, iogurts, sucs o ampolles... en el recinte 
escolar, tant en horari lectiu com extraescolar. 

● Cal mantenir els espais nets i endreçats.  

● És imprescindible fer un bon ús de les instal·lacions de l’escola i del pati. Dins 
del menjador, gimnàs i recintes del centre no es poden fer servir patins, 
patinets, ni bicicletes. 

● Cap pare o mare increparà cap alumne/a del centre per les diferències que 

hagin pogut tenir entre ells. En tot cas sempre cal parlar primer amb el/la 

tutor/a del vostre fill/a. 

● Per raons d’higiene i seguretat no està permesa l’entrada al recinte escolar de 

cap tipus d’animal de companyia. 

● A l’escola s’ha de venir net i polit, i amb la roba i el calçat adequats. 

● Les invitacions de festes particulars no es poden repartir dins del centre per tal 

de no ferir cap susceptibilitat.  

 

10. ENTRADES I SORTIDES ALUMNAT DEL CENTRE 

 

L’alumnat de Parvulari entrarà i sortirà per la porta del passatge del poliesportiu. 

L’alumnat de Primària ho farà per la porta central del carrer Vallespir.  

Els alumnes que arribin més tard hauran d’entrar per la porta del carrer Vallespir i 

s’esperaran amb l’acompanyant fins que puguin ser atesos a Consergeria. 

Com a norma de l’escola, les famílies que tenen un nen/a a Infantil i altres a Primària 

han d’anar en primer lloc a l’entrada de Parvulari per recollir el fill/a més petit i 

després, passant pel pati, anar cap a la porta del carrer Vallespir per recollir els de 

Primària. 
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L’alumnat serà lliurat als pares o persones autoritzades. Passats cinc minuts de l’hora 

de sortida es portaran al servei de cangur de l’AFA. 

Així mateix, al final d’aquest document trobareu: 

 Annex 1 (Relació de persones autoritzades per recollir el vostre fill/filla) 

 Annex 2 (Autorització perquè el germà gran reculli els petits).  
 Annex 3 (Autorització per a l’alumnat que marxa sol) 

Es prega a les famílies que esperen l’alumnat de Primària al carrer Vallespir que facilitin 

la sortida situant-se als dos costats de les portes. 

Us demanem que sigueu puntuals. 

 

11. PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA 

 

Es obligació de les famílies tenir la màxima cura de la puntualitat i assistència dels seus 

fills/es, com a condició indispensable per al correcte funcionament del centre educatiu. 

Les absències s’han de justificar per escrit, així com els retards. Els retards es registren 

i es transmeten a la Comissió de seguiment de l’absentisme del Consorci Educatiu de 

Barcelona i, si és el cas, a l’assistència social municipal. També es necessari que 

justifiqueu el retard signant a Consergeria. 

Cinc minuts abans de començar les classes, s’obren les portes de l’escola.  

Els pares i les mares de l’alumnat de Parvulari i Primària s’hauran d’abstenir d’entrar 

dins el recinte escolar llevat del període d’adaptació de P3.  

Les famílies que hagin de comunicar alguna cosa al tutor/tutora dels seu fill/filla ho 

faran per mitjà de l’agenda escolar. 

Quan un nen o nena hagi de sortir abans de la finalització de l’horari lectiu ha de 

portar una comunicació signada del pare, mare o tutor/es legals. 

 

12. MALALTIES I ACCIDENTS ESCOLARS 

 

L’alumnat que tingui febre o símptomes de malaltia ha de quedar-se a casa fins la seva 

recuperació. 

Degut a que l’escola és un lloc on hi conviuen moltes persones caldrà que totes les 

famílies segueixin la següent normativa: 

En cas de varicel·la, xarampió o malalties similars, des del moment en què es facin 

visibles els símptomes caldrà que el nen o la nena es quedi a casa per poder-ne tenir la 

cura necessària. 
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En cas de febres en general (per angines, grips, mals de panxa...) cal també que es 

quedi a casa ja que un alumne amb febre no està en condicions d’assistir a classe. 

Si la situació es dóna a l’escola s’avisarà les famílies per a que el vinguin a recollir. 

 

 

13. MEDICAMENTS 

 

D’acord amb la Normativa, a l’Escola no es pot administrar cap medicament. 

Si per absoluta necessitat s’ha de prendre en horari escolar, és imprescindible que el 

pare, mare o tutor/a legal aporti la recepta, l’informe del metge o metgessa on consti 

el nom de l’alumne/a, del medicament i de la pauta d’administració del que hagi de 

prendre. En aquest cas, cal que porteu l’original i una fotocòpia de l’informe sigui 

puntual o de tractament llarg. 

En cas d’urgència l’escola avisa la família i pren les mesures oportunes amb la màxima 

diligència. En casos no tan urgents, s’avisarà  la família per tal que acompanyi el nen o 

nena. Per administrar el paracetamol mentre la família ve a recollir l’infant és preceptiu 

tenir l’autorització signada. 

Cada curs es duen a terme les revisions mèdiques determinades des del Departament 

de Salut. Cal l’autorització i el carnet de vacunacions. 

 

 

14. RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES  

 

L’Escola fa servir l’agenda escolar des de 1r de Primària: 

● Com a eina d’organització i responsabilització de l’alumnat.  

● Per comunicar-vos incidències o per sol·licitar entrevistes. 

● Les famílies l’han de revisar de manera sistemàtica . 

Les entrevistes, convocades per les tutores o a petició de les famílies, seran  per 

tractar temes específics dels nens i les nenes. Aquestes entrevistes es faran sempre 

dins l'horari laboral del mestre. Les persones que ho necessitin podran demanar un 

certificat d’assistència a l’entrevista. A les entrevistes no hi han d’assistir els alumnes.  

Les entrevistes amb l'equip directiu es concedeixen prèvia sol·licitud d'hora sempre per 

tractar temes que ultrapassin els de tutoria o els que s'hagin de tractar per altres 

canals de comunicació. La sol·licitud es farà utilitzant el formulari de visita que es troba 

a la pàgina web.  
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15. REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 

 

Per acord del Consell Escolar es porta a terme el reciclatge i la reutilització de llibres de 

text des de 3r de primària fins a 6è.  

L’alumnat que no s’hi ha acollit portarà els llibres el primer dia de curs. 

 

16.  MATERIAL ESCOLAR I SORTIDES 

 

A l’escola, el material de classe és d’ús comunitari i socialitzat. Per tal que tots els nens 

i nenes disposin del material, s’estableix una quantitat de diners per poder comprar tot 

el material d’aula per a tot el curs. Aquesta quantitat és de 90 € i es fa efectiva a partir 

del mes de juny per mitjà d’una transferència al compte bancari: 

ES62 2100 0813 6802 0090 8439 

Els comprovants corresponents al material escolar cal enviar-los al correu: 

material@escoladuranibas.org fent-hi constar el nom, cognom i curs de l’alumne/a. 

Les sortides també es pagaran trimestralment al mateix compte  

Els comprovants corresponents a les sortides escolars cal enviar-los al correu que 

correspongui fent-hi constar el non, cognom i curs de l’alumne/a: 

P3:   sortidesp3@escoladuranibas.org  3r:   sortides3@escoladuranibas.org 

P4:   sortidesp4@escoladuranibas.org  4t:   sortides4@escoladuranibas.org 

P5:   sortidesp5@escoladuranibas.org  5è:   sortides5@escoladuranibas.org 

1r:   sortides1@escoladuranibas.org   6è:   sortides6@escoladuranibas.org 

2n:   sortides2@escoladuranibas.org   

 

17.    ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ 

 

La manifestació de l’opció per rebre ensenyament de la religió és totalment voluntària. 

Els pares, mares o tutors legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar 

l’opció feta comunicant-ho per escrit a la Direcció del centre durant els mesos de 

setembre i octubre. 

L’opció de l’ensenyament de la religió s’ha de mantenir durant tot el curs. 

 

mailto:material@escoladuranibas.org
mailto:sortidesp3@escoladuranibas.org
mailto:sortides3@escoladuranibas.org
mailto:sortidesp4@escoladuranibas.org
mailto:sortides4@escoladuranibas.org
mailto:sortidesp5@escoladuranibas.org
mailto:sortides5@escoladuranibas.org
mailto:sortides1@escoladuranibas.org
mailto:sortides6@escoladuranibas.org
mailto:sortides2@escoladuranibas.org
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18. MENJADOR ESCOLAR  

 

L’alumnat que l’utilitza de forma continuada ha de domiciliar obligatòriament el 

pagament . 

Tots els rebuts es cobren per mesos a principis del mes. 

 

Preu del menjador curs 2019-2020  

MES DIES 
PREU DIA (6,20 €  ) 

Tiquet alumne esporàdic 6,80€ 

setembre 12 74,40€ 

octubre 23 142,60 € 

novembre 19 117,80 € 

desembre 14 86,80 € 

gener 18 111,60 € 

febrer 19 117,80 € 

març 22 136,40 € 

abril 16 99,20 € 

maig 19 117,80€ 

juny 14 86,80 € 

TOTAL 176 1.091,20 € 

 

Per acord del Consell Escolar, si es produeix un deute o devolució de rebut impagat i 

no se soluciona durant la primera quinzena del mes en curs es donarà de baixa del 

servei de menjador fins que s’aboni. La facturació de menjador es fa segons els dies 

lectius i es tramita anticipadament els primers dies de cada més. Amb 3 dies seguits de 

falta per malaltia es retornarà la part corresponent a l’àpat. 

Cal recordar que si s’ha de canviar el núm de compte o donar-se de baixa, 

s’ha de comunicar durant la primera quinzena de mes, en cas contrari es 

rebrà automàticament el rebut. 
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Annex 1 

AUTORITZACIÓ PER A LA SORTIDA DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA AMB 

ALTRES PERSONES 

EN CAS D’ABSÈNCIA DE PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL 

 

En/Na ……………………………………………………………………………………………………………….… 

amb DNI ……………………………………  com a …………………………………………………………… 

de l’alumne/a …………………………………………………………………………………………….………… 

del curs …………………………… 

AUTORITZO que el meu fill/a pugui marxar de l’escola a l’hora estipulada de la sortida 

escolar, amb les següents persones: 

DNI…………………………… Sr/Sra………………………………………………………………………………  

DNI…………………………… Sr/Sra………………………………………………………………………………  

DNI…………………………… Sr/Sra………………………………………………………………………………  

Per aquest motiu, el sotasignat, es fa responsable de que l’alumne/a marxi amb 

qualsevol d’aquestes persones. 

Signatura del pare/mare o tutor/a legal 

 

Data: 

Lliurar al mestre/a del vostre fill/a 

 
 
 
L’autorització caduca quan l’alumne/a finalitza els cursos P5, 2n i 4t. S’haurà de renovar a l’inici dels 
cursos 1r, 3r i 5è. 
Només serà vàlida l’última autorització entregada per a la sortida de l’Escola. 

(pare, mare o tutor/a legal) 
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Annex 2 

AUTORITZACIÓ PER A LA SORTIDA DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA AMB 

GERMANS MÉS GRANS QUE ESTUDIEN A L’ESCOLA 

EN CAS D’ABSÈNCIA DE PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL 

 

En/Na ………………………………………………………………………………………………………………… 

amb DNI ……………………………………  com a …………………………………………………………… 

de l’alumne/a ……………………………………………………………………………………………………… 

del curs …………………………… 

AUTORITZO que el meu fill/a pugui marxar de l’escola, a l’hora estipulada de la sortida 

escolar, amb el seu germà/ana gran (cal que el germà/ana gran disposi d’autorització per poder 

marxar sol de l’Escola): 

Germà/ana …………………………………………………………………………………………………………  

Germà/ana …………………………………………………………………………………………………………  

Per aquest motiu, el sotasignat, es fa responsable de que l’alumne/a marxi amb el seu 

germà/ana gran. 

Signatura del pare/mare o tutor/a legal 

 

Data: 

Lliurar al mestre/a del vostre fill/a 

 
L’autorització caduca quan l’alumne/a finalitza els cursos P5, 2n i 4t. S’haurà de renovar a l’inici dels 
cursos 1r, 3r i 5è. 
Només serà vàlida l’última autorització entregada per a la sortida de l’Escola. 

(pare, mare o tutor/a legal) 
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Annex 3 

AUTORITZACIÓ PER A QUE L’ALUMNAT PUGUI 

MARXAR SOL 

DE L’ESCOLA AL FINALITZAR LES CLASSES 

(a partir del 3r curs d’Educació Primària) 

 

En/Na ………………………………………………………………………………………………………………… 

amb DNI ……………………………………  com a …………………………………………………………… 

de l’alumne/a ……………………………………………………………………………………………………… 

del curs ……………………………  

 

AUTORITZO que el meu fill/a pugui marxar sol/a de l’escola quan finalitzin les classes, 

tant al migdia com a la tarda. 

 

Per aquest motiu, el sotasignat, es fa responsable de que l’alumne/a marxi sol. 

 

Signatura del pare/mare o tutor/a legal 

 

Data: 

Lliurar al mestre/a del vostre fill/a 

 
 
L’autorització caduca quan l’alumne/a finalitza els cursos P5, 2n i 4t. S’haurà de renovar a l’inici dels 
cursos 1r, 3r i 5è. 
Només serà vàlida l’última autorització entregada per a la sortida de l’Escola. 

(pare, mare o tutor/a legal) 


