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Benvolgudes famílies,
Us donem la benvinguda al curs que comença amb el desig que
aquest sigui un bon curs per a tothom.
1. HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA DE L’ALUMNAT
● Calendari i horari del curs
Del 12 de setembre de 2019 al 19 de Juny de 2020
Matí : De 09:00 a 12:30h
Tarda: De 15:00 a 16:30h
● Jornada intensiva de 09:00 a 13:00h
Dates: 20 de desembre de 2019
Del 8 al 19 de juny de 2020
L’alumnat que es quedi a dinar a l’escola sortirà a les 15:30h.
● Les entrades es faran :
E.PRIMÀRIA: per la porta del C/ Sardenya, a les 9:00h i a les
15:00h, excepte l’alumnat ve a l’escola en patinet
E.INFANTIL: per la porta del C/ Llull només a les 09:00h. Als
alumnes de P3 i P4 a aquesta hora caldrà acompanyar-los
fins a les aules. Els alumnes de P5 faran fileres al porxo.
● Suport Escolar Personalitzat (SEP) es farà dins de l’horari
lectiu.
RECOLLIDA D’ALUMNES A LA SORTIDA DEL CENTRE
(12:30h i 16:30h)
Si els pares/tutors o persona habitual autoritzada no poden recollir
l’alumne/a un dia determinat cal que els pares/tutors autoritzin per
escrit a una altra persona per tal de fer la recollida, en cas contrari
l’alumne no podrà ser lliurat sense autorització prèvia. En previsió
que això pugui passar i la família no es pugui posar en contacte
directe amb el centre, us preguem ompliu l’autorització que es
lliurarà a l’inici de curs.
Al migdia el professorat d’Ed. Infantil acompanyarà l’alumnat que
marxa al porxo principal.
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Recollida a la tarda de l’alumnat,
De P3 i P4: Les famílies podran recollir els seus fills/es a les
classes.
De P5: Els alumnes es recolliran al porxo de la pista poliesportiva.
De Primària: Els alumnes es recolliran al porxo de la pista de
bàsquet.
A partir de 3r d’EP fins a 6è les famílies poden autoritzar que els
seus fills/es puguin marxar sols a les 12:30 i/o 16:30h.
Després de la recollida de la tarda us preguem sortiu de
l’escola no més tard de les 16:45h. Això permetrà poder iniciar
amb agilitat i normalitat les activitats extra lectives i poder
controlar les persones que accedeixen al centre.

2. PERÍODES DE VACANCES
● Nadal: Del dia 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de
2020 (ambdós inclosos)
● Setmana Santa: Del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020 (ambdós
inclosos)
● Estiu: A partir del 20 de juny de 2019, inclòs
● Dies festius de lliure disposició
El centre no impartirà classe els dies:
04 de novembre de 2019
24 de febrer de 2020
29 de maig de 2020
● A més, tenen la consideració de dies festius els que determini
la disposició corresponent del Departament de Treball i els
dos dies de festa local.

2

INFORMATIU INICI DE CURS

2019-2020

3. FALTES D’ASSISTÈNCIA I RETARDS
Comptem amb la col·laboració de les famílies per tal d’aconseguir
una bona dinàmica en l’organització escolar. És molt important de
tenir en compte:
● La comunicació de les faltes d’assistència i retards al mestre
tutor/a és prescriptiva mitjançant la justificació corresponent
per escrit; a EP es pot utilitzar l’agenda.
● Les famílies han de comunicar a l’escola la falta d’assistència i
retard dels alumnes per malaltia o qualsevol altre motiu, per
tal que des de la tutoria es faci el seguiment. En cas de
reiterades absències per malaltia preguem adjuntin justificant
mèdic.
● Les faltes de puntualitat repetides i injustificades també seran
considerades com a anomalies en l’assistència de l’alumnat.
La puntualitat de tot l’alumnat d’EI a l’entrada a l’escola permet que
a primera hora es duguin a terme les rutines, molt importants per
aquestes edats.
A partir de les 09:05h es considerarà que s’arriba amb retard.
En cas de reincidència es comunicarà el cas a la Comissió
d’Absentisme del Districte. És molt important la puntualitat tant
en l’arribada dels nens al centre com en la sortida. Els alumnes
que no siguin recollits puntualment s’adreçaran al servei
d’acollida, servei que haurà d’abonar la família.

4. ACTIVITATS ESCOLARS
Festes i celebracions de tot el centre
A l’octubre: La Castanyada
Al novembre: Santa Cecília
Al desembre: Concert d’hivern
Al gener: La Pau
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Al març: Carnestoltes
A l’abril: Jornada atlètica
Sant Jordi
Al juny: Festa de final de curs

Activitats fora del centre
Totes les activitats que es realitzen fora del centre durant el curs
formen part de la Programació General de Centre, estan aprovades
pel Consell Escolar i es consideren activitats obligatòries.
Per a totes les sortides del centre serà imprescindible l’autorització
del pare/mare o representant legal de l’alumne. A les reunions de
presentació del curs els lliurarem el full d’autorització general per a
totes les sortides programades al llarg del curs.
Quan es programi alguna altra sortida amb posterioritat al Consell
Escolar que les aprova al començament de curs, es demanarà una
autorització específica. Els agrairem que les autoritzacions arribin
puntuals per tal d’evitar que el nen o nena afectat hagi de renunciar
a la sortida.

Activitat de piscina a 1r.
L’activitat de piscina de primer és una activat d’Educació Física
inclosa en la Programació General de Centre i aprovada pel Consell
Escolar. És per tant una activitat obligatòria i forma part de
l’educació integral dels nostre alumnes.
L’Ajuntament de Barcelona i dins la campanya “JO NEDO”
ofereix als alumnes de primer curs de primària el finançament de
l’activitat (menys l’autocar i monitors acompanyants).
Enguany, el dia assenyalat de piscina és divendres. Començarem
el proper dia 4 d’octubre. El desplaçament es fa en autocar de 9’30
a 11’30 h del matí.
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En una bossa o motxilla adequada s’ha de portar:





Banyador
Tovallola
Casquet o gorra de bany
Xancletes de goma.
 Bossa per la roba mullada.
Consells pràctics:
- Si algun dels vostres fills/es, un dia no pot fer l’activitat de piscina,
és necessari que porti un justificant per escrit.
- És important que el dia de piscina els vostres fills/es portin roba i
calçat còmodes per facilitar la feina en el vestidor.
- El vostres fills/es esmorzaran un cop arribin a l’escola.

5. DATES DE REUNIONS INICI DE CURS AMB LES FAMÍLIES
Hi haurà servei d’acollida per a totes les reunions.
Educació Infantil:
● P3: dia 8 d’octubre, dimarts, a les 17:00h.
● P4: dia 30 de setembre, dilluns, a les 17:00h.
● P5: dia 1 d’octubre, dimarts, a les 17:00h.
Primària:
● Cicle Inicial: dia 26 de setembre, dijous, a les 17:00h.
● Cicle Mitjà: dia 2 d’octubre, dimecres, a les 17:00h.
● Cicle Superior: dia 25 de setembre, dimecres, a les 17:00h.
6. PORTES OBERTES FAMÍLIES
● 1r trimestre: Cicle Inicial i Cicle Superior: 27 de novembre,
15:30h.
Educació Infantil i Cicle Mitjà: 29 de novembre,
15:30h.
● 2n trimestre: Educació Infantil i Cicle Superior: 6 de Maig,
15:30h.
Cicle Inicial i Cicle mitjà: 8 de Maig 15:30h.
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7. MENJADOR ESCOLAR
● Us agrairem que quan rebeu la comunicació ens retorneu la
inscripció al servei de menjador el més aviat possible (excepte
els alumnes nous al centre que ja l’hagin fet).
● Recordem que cal justificar les al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries amb certificació mèdica.
● L’alumnat de P3 portarà un tovalló amb goma.
● Com ja es va informar a la reunió del juny, els nens i nenes de
P3 fan la migdiada, per això necessiten un llençol que se’ls
facilitarà des de l’escola.
LA REUNIÓ AMB FAMÍLIES D’ALUMNES QUE ES QUEDEN AL MENJADOR
TINDRÀ LLOC EL DIA:
17 D’OCTUBRE A LES 16:45 HORES
(HI HAURÀ SERVEI D’ACOLLIDA)

8. ATENCIÓ A LES FAMILIES
Entrevistes mestres
Prèvia sol·licitud per escrit. Segons horari que es farà arribar a les
famílies en els primers dies de curs.
Equip directiu
● Director: Dimarts i Dimecres de 9 a 10h, Dijous de 15 a 16h i
hores concertades
● Cap d’estudis: Dilluns de 9 a 10h i Divendres d’11.30 a 12.30h
i hores concertades
● Secretaria: Dilluns i Dijous de 9 a 9:30h, Divendres de 9 a 10h
i hores concertades
Horari d’atenció secretaria
De dilluns a divendres de 09:10 a 10:00h i de 15:45 a 16:30h.
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Horari d’atenció secretaria menjador
De dilluns a divendres de 16:30 a 17:00h.
9.- AVALUACIONS
● Educació Infantil: Es lliuraran dos informes: al gener i al juny.
● E. Primària: Es lliuraran tres informes: al desembre, març i juny.
10. SALUT A L’ESCOLA
● Puntualment es facilitarà informació de les vacunacions.
● L’alumnat amb febre no pot assistir a l’escola. Tampoc ho farà
en el cas que es detecti malaltia contagiosa o polls fins que
deixi d’haver risc de contagi.
● Segons normativa, l’administració de medicaments no la
podem fer des de l’escola si no és amb recepta mèdica i
autorització de la família, i sempre que no hi hagi possibilitat
de fer-ho a casa, fora de l’horari escolar.
● Es podrà administrar paracetamol en cas de que l’alumne
arribi als 38◦C, sempre que la família ho hagi autoritzat per
escrit i a l’espera de què algun familiar el vingui a buscar.
● Volem recordar que és convenient que els alumnes, per
esmorzar, portin un entrepà o fruita.
● No està permès el consum de llaunes o brics com a beguda.
● Enguany també hem sol·licitat la nostra participació en Pla de
Consum de Fruita a les Escoles del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Us anirem informant puntualment de la setmana que ens facin
arribar la fruita.
● A banda d’aquest Pla, continuarem amb els Dimecres Fruiters.
Dies en els que l’alumnat preferentment porta fruita per
esmorzar.
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11. EXTRAESCOLARS
● L’AMPA organitza activitats extraescolars des del mes
d’octubre, al migdia i a la tarda a partir de les 16:30h. Al mes
de setembre comencen les extra lectives musicals.
● El servei d’acollida al matí comença al setembre des de les
07:30 fins a les 09:00h.
● També organitza casals en els períodes de vacances, sempre
que hi hagi prou demanda.
● Us podeu informar a la mateixa escola, en el local de l’AMPA,
a partir de les 16:30h.

12. BATES I XANDALLS
Els infants d’EI i CI portaran bata per les activitats plàstiques.
Per a l’Educació Física i psicomotricitat els alumnes han de portar
xandall i, sempre que sigui possible, millor el de l’escola, que també
cal utilitzar en sortides col·lectives ja que facilita molt la identificació
dels nostres alumnes.
L’AMPA facilita tant l’adquisició de la bata com del xandall al juliol i
en els primers dies de setembre.

13. CELEBRACIONS ANIVERSARIS
L’alumnat que vulgui convidar els seus companys/es amb motiu
d’una celebració personal (natalici, onomàstica...) podrà fer-ho
compartint galetes o d’altres aliments saludables..
Totes aquelles famílies que vulgueu celebrar l’aniversari dels
vostres fills/es al pati de l’escola, els dissabtes i diumenges, en que
estigui oberta dins del programa municipal “Patis Oberts” d’11 a
14h, cal sol·licitar-ho en la butlleta que trobareu a consergeria o
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al web, com a mínim una setmana abans de la celebració i
esperar resposta d’autorització. Cal responsabilitzar-se de què les
instal·lacions quedin en bon estat.
14. CONVIVÈNCIA
Valorem la importància de tenir presents les normes abans
esmentades. Us convidem a que consulteu les Normes
d’Organització i Funcionament, penjades al web del centre com a
canal d’informació més enllà de l’Informatiu.
L’alumnat que porti patinet haurà d’entrar a les 9 per la porta de
Llull, al migdia entrarà per Sardenya. Dins del recinte escolar no
es pot circular a sobre del patinet. Es recollirà el patinet en
acabar l’activitat lectiva després de que el professorat lliure l’alumne
a la família.
L’alumnat que per organització familiar necessiti portar un telèfon
mòbil l’haurà de deixar a secretaria a l’entrar a les 9 i recollir-lo en el
moment de sortir de l’escola al mateix lloc o a l’AMPA si és que fa
activitats extra lectives a la tarda.
Agraïm la vostra col·laboració en la cura i acompliment dels punts
anteriors en benefici per a tota la comunitat educativa.
BON CURS 2019 – 2020!!!
L’Equip Docent
Escola Antoni Brusi
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