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INFORMACIONS  INICI DE CURS    CURS 2018-2019 
 

A l'atenció dels pares, mares i tutors d'alumnes de l'escola En l'inici del curs escolar 2018-2019 

ens adrecem a vosaltres per oferir-vos informacions que  us han de ser d'utilitat en la vostra 

relació amb l'escola. 

 

1. CALENDARI ESCOLAR  (Està exposat al tauler d’anuncis)  

 

Les classes han començat avui, dia 12 de setembre i finalitzen el 21 de juny de 2019. 

VACANCES DE NADAL: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos. 
VACANCES DE PASQUA: del 15 d’abril al 22 d’abril del 2019, ambdós inclosos 
FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ: 02 de novembre de 2018, 7 de desembre de 2018, 04 de març de 

2019 i 30 d’abril de 2019. 
Festa local:  29 d’abril del 2019. 

 
 

HORARI LECTIU DE TOTA L’ESCOLA  Del 12 de setembre i fins el 4 de juny l'horari pels alumnes serà: 
 

MATÍ de 9 a 12:30 

TARDA de 15 a 16:30 

 

El 21 de desembre i del 10 al 21 de juny l’horari d’alumnes de tota l’escola serà de 9 a 13 hores. 

 

2. EQUIP DIRECTIU  Cal sol·licitar cita prèvia per tractar temes relacionats amb qualsevol dels 

membres de l'Equip Directiu. 

       Directora: ISABEL R.          Cap d'Estudis: ESPE C. Secretària: NÚRIA P 

 

3. EQUIP PEDAGÒGIC 
 

 

Educació Infantil 

Tutories GRUP A 

Educació Infantil 3 anys MARTA 

Educació Infantil 4 anys CESC, INMA 

Educació Infantil 5 anys NÚRIA S. 

No Tutors/es IMMA, SÒNIA 

 

Cicle Inicial de Primària 

Tutories GRUP      A GRUP        B 

1r de Primària MATI 

2n de Primària ESTHER MARI 

No Tutors/es FÈLIX, ESPE, TXELL 
 

Cicle Mitjà de Primària 

Tutories GRUP      A GRUP        B 

3er de Primària ROSA B ALBERT 

4art de Primària ANNA MERCHE 

No Tutors/es EVA, ISABEL R, NÚRIA R 

 

Cicle Superior de Primària 

Tutories GRUP      A GRUP        B 

5è de Primària HELEN ALEJANDRO 

6è de Primària YOLI NÚRIA P 

No Tutors/es DIEGO, SUSANNA, ALBA 
 

Personal de Suport 

Psicòloga ANNA 

Representant EAP encara no el tenim assignat 

Vetlladora YOLI 



 

4. REUNIONS D’INICI DE CURS, a les 16:45 h    (s’han convocat  per correu electrònic)  

 

Parvulari 3 anys 03 setembre 

25 octubre 

Parvulari 4 anys 18 setembre 3er de primària 20 setembre 

Parvulari 5 anys 26 setembre 4t de primària 24 setembre 

1er de primària 19 setembre 5è de primària 26 setembre 

2on de primària 27 setembre 6è de primària 17 setembre 

 
Nota: L’AMPA proporciona un servei de vigilància/ludoteca pels alumnes de l’escola els dies de 

les reunions a fi d’evitar interrupcions i sorolls. Si veniu amb  els vostres fills cal que els hi deixeu. 

No es poden quedar sense vigilància sota cap concepte. A les reunions hauríeu  de venir sense 

criatures petites. 
 

5. RELACIÓ PARES, MARES, TUTORS  AMB ELS MESTRES I LES MESTRES  El personal docent pot 

demanar-vos entrevista per parlar-vos dels vostres fills/es. 

També vosaltres podeu demanar entrevistar-vos amb el/la tutor-a del vostre fill o filla, o amb 

qualsevol dels mestres especialistes. 

El dia d'entrevista serà el dijous de 12,30 a 13,45 i per demanar-la es  farà via agenda. 

Per qüestions més generals us podeu adreçar a l’Equip Directiu prèvia petició d'hora. L’horari 

d’atenció a les famílies serà dimecres de 9,00 a 10,00 i dijous de 9,00 a 13,45. Les qüestions molt 

urgents es podran resoldre qualsevol dia en horari de 9,00 a 9,30. 

 

6. CONSERGERIA-RECEPCIÓ  Per a qualsevol gestió, sempre heu d'anar a secretaria. No es pot 
circular per l’escola sense autorització. 
Disposeu d'un timbre per accedir al recinte escolar des del carrer Montsià -accés Pati Nou-. Per 

seguretat us preguem que sempre deixeu la porta fermament tancada. 

 

7. PUNTUALITAT / ENTRADES I SORTIDES  Heu de ser puntuals en l’entrada i sortida dels alumnes. 

Després de l’entrada de les files, a les 9 del matí  i a les 3 de la tarda, es tancaran  les portes. A 

les hores de sortida, cal ser puntual. Si arribeu a l'escola més tard de l'hora, caldrà que 

justifiqueu el motiu del retard i acompanyeu els vostre fill o filla fins a Secretaria, MAI fins a les 

classes. 
 

 Els alumnes de Parvulari  faran les entrades i sortides per la porta del pati dels Arbres; els 

pares de P3 portaran els nens i nenes fins a la porta de la classe; els alumnes de P4 i P5  

s’adreçaran directament a la seva classe. De la mateixa manera, a l'hora de recollir-los, 

els pares accediran dins el Pati i els recolliran a la porta d’accés a l’aula. 

 

 Els alumnes de Primària faran les entrades i sortides per la porta de la rampa del Pati 

Nou. A partir de primer de primària, si vosaltres ho autoritzeu,  els alumnes no 

s’entregaran personalment als pares. Abans, però, haureu de signar una “Autorització 

de sortida” que se us facilitarà el primer dia  de curs. A Cicle Inicial s’explicarà a les 

reunions d’inici de curs. 

 

 Els pares i mares, per qüestions de seguretat i organització, no heu d’entrar al pati, 

excepte els que hagin de fer alguna gestió a SECRETARIA. Els alumnes aniran sols fins a la 

seva classe des de la porta d'entrada. 
 

8. MEDICAMENTS  Sempre que algun alumne necessiti que li subministrem algun tipus de 

medicament, ja sigui en horari lectiu o en horari de menjador escolar, és imprescindible que ens 

feu arribar a més de la fotocòpia de la prescripció de l'esmentat medicament que us hagi fet el 

metge o la metgessa, un paper on consti: 

- l'autorització de la mare, pare o tutor 

- nom de l'alumne i curs al qual pertany 

- nom del medicament, hora que se li ha de subministrar i durada del tractament a 

l'escola 



- signatura de la mare, el pare o tutor 

No es subministrarà cap medicament sense aquests requisits. 
En cas de febre o polls cal que l’alumne romangui a casa on rebrà l’atenció adequada (fins 

que es recuperi i/o superi la passa) i evitarem contagis innecessaris. 

 

9. MENJADOR ESCOLAR   La gestió del menjador la duu l'empresa Barnalleure. Per a qualsevol 

consulta us podreu adreçar a l’Erika de 9 a 10 del matí. Els alumnes i les alumnes que utilitzin 

aquest servei de forma esporàdica han d'adquirir els tiquets corresponents a l’espai de 

menjador en l'horari indicat anteriorment. 
 

El preu del menú per aquest curs és de 6,20 € dia  pels usuaris fixes i  el preu del tiquet pels 

usuaris esporàdics de 6,80 € dia. 

 

Els dies que hi ha excursió o qualsevol altra sortida que requereixi portar el dinar NO es farà 

PÍCNIC, a no ser que us hàgiu inscrit en el servei. Els usuaris de menjador que el necessitin 

hauran de fer una sol·licitud per escrit al setembre i que serà vàlida per a tot el curs.  Aquest 

imprès el trobareu a la Secretaria. El pícnic constarà  d'entrepans per dinar, aigua i fruita. 

 

10. DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA    Tots els canvis de dades (adreça, telèfon, mòbil, correu 

electrònic, al·lèrgies, qüestions mèdiques, ...) els heu de comunicar a la secretaria de l’escola. 

No oblideu la importància de poder localitzar-vos sense problemes en cas de necessitat o tenir 

cura dels problemes mèdics dels alumnes. 

 

11. QUOTA DE MATERIAL SOCIALITZAT, CINEMA TEATRE I MÚSICA i SORTIDES  La quota de 

material, sortides i CTM és de 150€ (tres domiciliacions de 50 € cadascuna) per Parvulari i Cicle 

Inicial;   per Cicle Mitjà i Cicle Superior la quota és de 180 € (tres domiciliacions de 60 € 

cadascuna). 

El pagament es fa per domiciliació bancària. 

 

12. RECICLAR I ESTALVIAR   La nostra és una escola amb el reconeixement d'Escola Verda. Per 

aquest motiu, una de les nostres prioritats és el reciclatge. En els  materials d’ús comú veureu 

que hi haurà materials (colors, gomes, llapis, etc..) que no seran nous d’entrada, doncs 

reciclarem aquells que siguin utilitzables tant per mida com per condicions. 
 
 

D’altra banda, també us demanem que porteu algun drap dels que tots tenim a casa nostra. 

Aquests es tindran en una caixa a l’aula i es faran servir per netejar quan per accident, 

necessitat o qualsevol altra circumstància s’hagi d’eixugar la taula o l’espai de treball dels 

alumnes. 

 

Recordeu que és necessari l'ús de carmanyola per a portar l'esmorzar; demanem la vostra 

col·laboració i, sobretot, no utilitzeu paper d'alumini. 
 

13. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS FORA D’HORARI ESCOLAR  Les extraescolars són organitzades i 

coordinades per l'AMPA, que ja us ha fet arribar una circular específica.  

 
14. LA PARTICIPACIÓ  Recordeu que, com sempre, comptem amb pares i mares de l'escola per 

participar activament en les accions que es realitzen a l'escola o des de l'escola: 

- Aportant idees i col·laborant quan es demani en les diferents reunions de classe i 

d'escola. 

- Acompanyant en les sortides i excursions quan els mestres o les mestres us ho demanin. 

- Col·laborant en les activitats de Nadal, Jornades Culturals, final de curs, .... 

- Atenent les necessitats de la biblioteca folrant i registrant llibres. 

- Oferint part del vostre temps disponible, si és que en teniu, per a tasques diverses. 

- En aquelles qüestions puntuals en què els tutors i tutores us puguin necessitar. 

- Col·laborant com a voluntaris LECXIT. 

 



Sempre que pugueu, doncs, participeu-hi! 

 

15. SEP (suport escolar personalitzat)  Segons la normativa del Departament d’Ensenyament, 

l’escola ha programat, per aquells alumnes que ho necessitin, unes sessions en grup molt reduït 

per reforçar i/o consolidar les bases del coneixement i els aprenentatges instrumentals. 
 

Els alumnes que faran ús d’aquest servei els decideix l’equip docent de cada cicle de l’escola 

després de les sessions trimestrals d’avaluació. 

 

Les sessions de SEP es fan, algunes, dins l’horari escolar i, d’altres, els dilluns, dimarts i dimecres 

de les 16:30 a les 17:15. 

 

Comunicarem per escrit als pares dels alumnes usuaris de SEP quins dies ho hauran de fer. Els 

pares autoritzareu per escrit aquesta activitat quan es faci fora. 

 

16. AUTORITZACIONS  Amb aquestes informacions fem arribar un seguit de documents a: 

  

- TOTS ELS NENS I NENES: 

 Autorització “Sortides pel poble i voltants de l’escola” i “ Cinema, Teatre i Música” 

 Autorització per a l’administració de medicaments 

 Autorització per a l’administració de paracetamol 

 

- NENS I NENES NOUS:  

 Carta de Compromís Educatiu 

 Lliçà de Vall, Lector. Drets  de la imatge i dades 

 Fitxa Municipi Lector 

 Autorització per a ús d’imatge, publicació de dades de caràcter personal i de material 

 

- ALUMNES DE 3r, 4t, 5è i 6è: 

 Autorització per marxar sols de l’escola. 

 

A més, als alumnes de 1r i als alumnes nous de Primària se’ls adjunten les Normes d’Ed. Física. 

 

Les AUTORITZACIONS les heu de tornar al tutor/tutora degudament signades i omplertes durant 

la primera setmana del curs. 
 

 

 

Us desitgem un bon curs! 

 

 

 

Equip Directiu  

Escola Les Llisses   

 

Lliçà de Vall, 12 de setembre del 2018 


