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1. L’EQUIP DE L’ESCOLA  
 
Equip Directiu 
Directora:   Eulàlia Griset 
Cap d'Estudis:  Lara del Río 
Secretària:   Cesca Barranco 
 
Coordinació:   Petits : Maria Josep Sardà 
    Mitjans : Cristina Guijosa 
    Grans  : Rosó Buzzi 
Petits: 
 
EI3 - A   Yolanda Murillo      
EI3 - B   Maria Ramon  
 
EI4 - A   Gosia Krasiñska (en substitució de la Montse Cuscó) 
EI4 - B Teresa Comabella 
 
EI5 - A Maria Josep Sardà  
EI5 - B   Isabel Martínez 
 
Mitjans:         
 
1r - A  M. Carmen Manzanares  
1r - B    Àngels Bertrán 
1r-C    Isabel Díaz 
 
2n - A    Georgina Espallargas  
2n - B    Cristina Cortés 
 
3r - A    Miquel Pérez  
3r - B    M. Pilar Piñol  
 
Grans: 
 
4t  - A     Andreu Miracle (en substitució de la Nereida Medina) 
4t -  B    Fabiola Gurria  
  
5è - A    Eliana Vàzquez 
5è - B    Cesca Barranco 
 
6è - A    Carme Miranda (en substitució de l’Anna Bahima) 
6è - B    Rosó Buzzi  
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Educació Especial:  Esther Costa i Montserrat Vila 
Educació física :    Cristina Guijosa  i Dani Hermida 
Anglès:    Imma Torres i  Natàlia López 
Música: Inés Toledano, Joan Sellarès i Laura Sorroc he 
Coord. Informàtica:  Lara del Rio  
Suport i reforços:   Eulàlia Griset, Lara del Rio, Esther Costa i 

Montserrat Vila, Lara Garcia 
Tècnica Educació Infantil: Alícia Nieto 
Suport Educació Especial: Ivan Muñoz, Rosa Balleste r i Carla Sans 
 
Consergeria:   Anna Martínez 
Administració:   Cristina López 
 
 
Servei Atenció Socis AMPA:  Marta Jara 
Actv. extraescolars:  Marta Jara 
 
Coordinació temps de migdia:  Rebeca Antón  
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2.- HORARI   
Horari general: 9:00 – 12:30  i 15:00 a 16:30 
 
Horari d’adaptació d’Educació Infantil 3 anys : 
Dimarts 12 i dimecres 13 de setembre de 9:00 a 12:30 ( no hi haurà servei de menjador ). 
Dijous 14  i divendres 15 de setembre: de 9:00 a 12:30 i s’inicia el servei de menjador. Els 
nens i nenes que es queden a dinar sortiran a les 15h. 
A partir del dilluns 18, horari general. 
 
L’alumnat del 3r Cicle (5è i 6è): dilluns i divendres de 12:30 a 13h, tindrà hores SEP 
(Suport Escolar Personalitzat). En cas que les famílies no estiguin interessades en que els 
seu fill/a faci aquest suport, cal que ho comuniquin a la direcció del centre per escrit. 
Aquest suport començarà dilluns dia 16 d’octubre.  
 
 
HORARIS DE LES ACTIVITATS AMPA 
 
Les activitats extraescolars, el temps de migdia i les acollides de matí i de tarda són 
organitzades per l’AMPA. 
  

• Servei d’acollida de matí:  
Comença el dia 13 de setembre per a tothom  (7:30 a 9:00) excepte P3, que ho farà el 14.  
 

• Temps de migdia:    
Comença el dia 12 de setembre per a tothom excepte P3, que ho farà el 14. 
 

• Activitats extraescolars:   
Comencen el 2 d’octubre.  
Els primers dies d’escola rebreu tota la informació sobre aquestes activitats per tal que us 
hi pugueu inscriure.  
També podeu consultar  les activitats i els horaris al web de Closques. 
 

• Servei acollida de tarda:  
A partir del 13 de setembre i al llarg de tot el curs: cada dia de 16:30 a 18h. 
P3 a partir del dilluns 18. 
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3.- CALENDARI  
 
Inici del curs :   12 de setembre 2015 
Vacances de Nadal:   del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos) 
Vacances de Primavera :  del  24 de març al 2 d’abril  (ambdós inclosos) 
Final de curs:    22 de juny 
 
Per trimestres:   1r trimestre: del 12 de setembre al 22 de desembre 
    2n trimestre: del 8 de gener al 23 de març 
    3r trimestre: del  3 d’abril al 22 de juny 
 
DIES FESTIUS (calendari laboral general) 
 

25 de setembre de 2017( dilluns ) 
  12 d’octubre de 2017 ( dijous) 

            1 de novembre de 2017 ( dimecres ) 
                       6 de desembre de 2017 ( dimecres ) 

 8 de desembre de 2017 (divendres ) 
 1 de maig de 2018 (dimarts)  

                     21 de maig de 2018 ( dilluns ) 
 

DIES FESTIUS (de lliure disposició) 
   

  7 de desembre de 2017 ( dijous ) 
          12 de febrer de 2018  ( dilluns ) 

      30 d’abril de 2018 ( dilluns ) 
 
 
JORNADA CONTINUADA : 9 a 12’30 hores 

 
22 de desembre i del 5 al 22 de juny  

 
 

4.- SORTIDES I ACTIVITATS 
 
Al llarg del curs us anirem informant de les sortides previstes per tal que en tingueu 
coneixement a l’hora de programar visites mèdiques i altres compromisos. 
 
De cada una de les sortides se’n donarà informació detallada i se’n demanarà la 
corresponent autorització familiar. Per assistir a les sortides és imprescindible que 
retorneu l’autorització signada a la tutora.  
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5.- COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES  
 
Reunions escola - famílies  
 

• A principis de setembre, abans d'iniciar-se el curs escolar, es realitzarà una reunió 
informativa per a les famílies noves (dilluns 5 de setembre a les 17h) 

• Reunions pedagògiques per a tractar temes generals del grup i exposar els 
objectius i programes: 

 Petits: 
o E.I. 3 anys: dimarts 17 d’octubre de 2017 
o E.I. 4 anys: dijous 19 d’octubre de 2017 
o E.I. 5 anys: dimarts 10 d’octubre de 2017 
Mitjans:  
o 1r, 2n i 3r de primària: dimarts 19 de setembre de 2017 

 Grans:  
o 4t, 5è i 6è de primària: dijous 28 de setembre de 2017 

 
Les reunions estan adreçades als pares i mares i no hi poden assistir els alumnes. 
L’AMPA facilita un servei d’acollida gratuïta pels socis. Totes les reunions es faran de 
17 a 19h. 

 
• Al llarg del curs s'organitzaran dies de portes obertes per a les famílies de l'escola a 

criteri del Claustre de mestres per fer exposició de treballs o celebracions d'actes. 
• El mes d’abril es convocarà una reunió a E.I. 3 i E.I. 4 anys per  parlar de les 

colònies. 

COLÒNIES 
 
La realització de les colònies escolars respon a dos grups d’objectius fonamentals: 
 
• aspectes de relació, convivència i autonomia personal 
• aspectes d’aprenentatge relacionats amb les activitats 
En rebreu un dossier amb informació més detallada. 
Els grups des d’Educació Infantil 5 anys fins a 5è marxen de colònies el primer 
trimestre. 
 

• E.I.5  i 1r : 27, 28 i 29 de setembre a Cal Mata, Saifores. 
 

• 2n  i 3r :  4,5 i 6 d’octubre a Marcel Maillot, L’Estartit. 
 

•  4t i 5è : 9,10 i 11 a casa Victoria/casa Amadeu, Delta de l’Ebre. 
 

• 6è : 28 de febrer , 1 i  2 de març a Can Cortina, Tuixent . 
 

• E.I.3 i E.I.4: 2, 3 i 4 de maig a La Granja, Santa Maria de Palautordera. 
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Entrevistes  
 

• Convocades per les tutores o a petició de les famílies,  es faran entrevistes per 
tractar temes específics de l'alumne/a. Aquestes entrevistes es faran sempre dins 
l'horari laboral del mestre, els dimarts al migdia. 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 i 
sempre per tractar temes que ultrapassin els de tutoria o els que s'hagin de tractar 
per altres canals de comunicació. 

 
Informes 
 

- Ed. Infantil : dos informes redactats (gener i juny)  
- Ed. Primària : dos informes redactats (1r i 2n trimestre) i un de final de nivell (juny) 

amb els resultats dels diferents àmbits i dimensions expressats amb els termes: 
Assoliment Excel·lent, Assoliment Notable, Assoliment Suficient i No Assoliment 
(AE, AN, AS, NA). 

- El nivells de 2n, 4t i 6è  tindran, a més, una valoració de les Competències:  
Digital, Aprendre a Aprendre i Autonomia i Iniciativa Personal. 

 
Pares i mares Delegats de curs 
 

• Per a millorar la coordinació i comunicació entre l’escola i les famílies tenim la 
figura dels pares i mares delegats de curs amb unes funcions determinades pel 
Consell Escolar del Centre. 

• El dia de la reunió de pares i mares amb les tutores s’ha de procedir a la renovació 
d’una de les persones Delegades de Curs. 

• Per a Educació Infantil 3 anys, s’hauran d’escollir les dues persones que faran 
aquesta tasca. 

 
Avisos puntuals:  
 
Atès que no és convenient fer avisos orals ja que poden ser oblidats o confosos, el centre 
disposa d'un imprès on s'hi pot fer constar la informació que voleu transmetre a l’escola: 
medicació, necessitat de règim, recollida d'una persona diferent a l'habitual, sol·licitud 
d’entrevista….  
Es pot aprofitar aquest mateix imprès per fer arribar qualsevol comentari o observació 
als/les mestres o la coordinadora d'activitats extraescolars o al menjador.  
Aquests avisos es deixen al vestíbul i l’Anna (conserge) ja els farà arribar al seu destí. 
Eviteu posar-los dins les motxilles perquè podrien passar desapercebuts. 
També ens podeu fer arribar avisos a través del correu electrònic de l’escola 
(escolalarenaldellevant@gmail.com) abans de les 11h 
En cas d’urgència podeu fer els avisos per telèfon. 
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6.- QUOTA DE MATERIAL i SORTIDES  
 
Quota única d’escola: 
 
Els alumnes no s’han de comprar llibres de text ni quaderns de treball. Tampoc han de 
comprar cap mena de material escolar, ni roba específica per a educació física. És per 
això que cada any el Consell Escolar determina una quota única  per a material escolar i 
sortides: 
 

• Inclou:  
 
 - Material escolar fungible (paper, llapis, colors, pintura, cartolina, plastilina….) 

- Fotocòpies Escola i AMPA  
- Quaderns de treball a Primària 

 - Sortides escolars (excursions, museus , teatres, autocars, …) No inclou colònies. 
- Monitoratge de suport: monitors/es contractats per al reforç en sortides i altres 
activitats. 

 
• Import total anual:  225 Euros 

 
• Pagament:  

Per domiciliació bancària 
Per tal que aquests rebuts no coincideixin amb els pagaments de colònies, us 
indiquem les dates de domiciliació. 
L’Equip directiu queda a la vostra disposició per a qualsevol tema relacionat amb el 
pagament i fraccionament de quotes. 
 
  

PRIMERA QUOTA DE 
MATERIAL. 112€ 

 

 
COLÒNIES 

Setembre E. Infantil 3 i 4 anys E. Infantil 5 anys i 1r 
Octubre E. Infantil 5 anys i 1r  2n, 3r, 4t i 5è 
Novembre 2n i 3r  
Desembre 4t, 5è i 6è  
 SEGONA QUOTA DE 

MATERIAL: 113€ 
 

 

Febrer Petits 6è 
Març Mitjans  
Abril Grans  
Maig  E. Infantil 3 i 4 anys 
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7.-  MATERIAL PERSONAL DELS ALUMNES  

Educació Infantil 3 
anys 
(P3) 

Educació Infantil 4 
anys 
(P4) 

Educació Infantil 5 
anys 
(P5) 

• Un paquet de tovalloletes humides 
• Una capsa de mocadors de paper 
• Una tovallola petita per eixugar-se les mans (no més gran que un drap de 

cuina) amb una veta per poder-la penjar. 
• Una motxilla petita ( de penjar a l’esquena, que sàpiguen obrir i tancar, sense 

rodes) Ha de tenir una nansa llarga per poder-la penjar. 
• Una bata per fer activitats que embrutin. Tornarem la bata a casa cada 

vegada que s'hagi de rentar. L’haureu de tornar l’endemà. 
Els dies de motricitat:  
Roba adequada i sabatilles de “velcro”. 
 
Un recanvi complet de roba. 
El recanvi ha d’anar dins d’una bossa de roba. 
Un got de plàstic marcat amb el seu nom. 
 

 

Menjador:  
Draps de rus per fer servir 
de tovallons (porteu-ne 5 
cada dilluns. A mida que 
s’embrutin els anirem 
tornant dins la motxilla) 
En aquests draps hi  cosiu 
una goma elàstica per tal 
que, ocasionalment, es 
puguin fer servir de pitet. 
 
Un llençol de sota per fer 
la migdiada si és el cas. 

 
Bossa petita de roba (que es pugui penjar) amb un 
tovalló. 

 Els alumnes del curs passat  han de tornar a l’escola 
 la carpeta viatgera. 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
• Un paquet de tovalloletes humides (només a 1r) 
• Una capsa de mocadors de paper. 
• Una bata. 
• Una motxilla sense rodes (hi ha de cabre la carpeta) 

• Una carpeta amb gomes mida foli. 
 

Educació Física:  
Roba adequada, samarreta de recanvi i 
tovallola petita dins d’una bossa de roba. 
Tot marcat amb el nom. 
 

Música i dansa:  
Sabatilles de dansa (tipus “xineses”) en 
una bossa de roba. 
Tot marcat amb el nom. 

Els alumnes del curs passat han de 
tornar:  
L'agenda ( els alumnes de 2n ) 
L” English file” ( de 2n a 6è ) 
 

Menjador:  
Bossa petita de roba (que es pugui 
penjar) amb un tovalló. 

 

 
Al vestíbul de l’escola hi trobareu un bagul amb els objectes perduts i la roba sense nom.  
Mensualment buidarem aquest bagul i farem donació de la roba a alguna entitat d’ajuda 
social. 
 

8.- ASPECTES MÈDICS I D'ALIMENTACIÓ 
 
Aspectes mèdics  
 
Totes les incidències relacionades amb temes de salut cal que estiguin ben 
documentades en els expedients dels alumnes.  
És necessari renovar la fitxa mèdica que vau omplir en fer la matriculació si hi ha 
incidències per afegir o eliminar. 
Quan un alumne presenti un malestar general considerable o tingui febre (37,5) s'avisarà 
la família perquè vinguin a recollir-lo. 
També s'actuarà de la mateixa manera en cas de tenir polls o llémenes. 
 

Les peces de roba d’aquesta llista, com també jerse is, jaquetes, anoracs, etc, han 
d’anar marcats amb el nom i han de dur una veta lla rga (15-20 cm) per poder-la 

penjar.  
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Medicament a l'escola  
 
Seguint la nova normativa del Departament d’Ensenyament, per tal d'administrar 
medicament a l'escola caldrà: 
  

• Tenir una nota signada de la família indicant clarament la dosi i l'horari. 
 

• Còpia de la recepta mèdica 
 

• Disposar del medicament etiquetat amb el nom de l'alumne/a, l'hora i la dosi. Cal 
indicar clarament si s'ha de conservar a la nevera. 

 
• No poseu mai els medicaments dins la motxilla dels vostres fills/es. Doneu-los en 

mà a consergeria. 
 
 
Aspectes relacionats amb l'alimentació:  
 
L'escola i les persones responsables de les activitats extra-escolars han de conèixer 
perfectament qualsevol incidència en matèria d'alimentació (al·lèrgies i intoleràncies). 
 
 
Esmorzar  
 
Els nens i nenes que facin  Servei d’Acollida del matí podran venir a l’escola amb 
l’esmorzar. 
 
Els alumnes de 3r a 6è de Primària  poden portar per  a mig matí si ho considereu oportú.  
En aquest cas, cal que portin un esmorzar que no els tregui la gana de dinar. No es poden 
portar llaminadures ni bosses d’aperitius ni pastisseria industrial ni pastes. 
 

9.- VESTUARI 
A l’escola s’ha de venir amb la roba adequada que permeti fer amb normalitat totes les 
activitats i que permeti el desenvolupament autònom de les persones (anar al lavabo, 
treure’s el jersei…) 
 
Així mateix, per a les activitats de motricitat, música (dansa) i educació física, cal venir 
amb la roba adequada. 
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10.- MATERIAL COL·LECTIU 
 
Els infants i les seves famílies són responsables del bon ús i conservació del material 
col·lectiu de l'escola que vagi a casa (dossiers, contes, llibres, maletes lectores…). 
També cal tenir cura de respectar els terminis establerts per tenir aquest material a casa. 
 
11.- ORGANITZACIÓ D'ENTRADES I SORTIDES  
 

NIVELL ENTRADES SORTIDES 
 Matí: 

9:00h 
Tarda: 
15:00h. 

Migdia:  
12:30h 

Tarda:  
16:30h 

Extraescolars 

Petits:  
E.I. 3, 4 i 5 
anys  

Porta de Bac de Roda Les famílies 
entreu per la 
porta del pati. 
Trobareu als 
nens/es al 
racó de fusta. 

Les famílies 
entreu pel pati i 
recolliu els 
nens/es al sorral, 
a la porta de la 
classe 

17:30h: pati 
18:30h: pati 
 
Entre hores, 
per Bac de 
Roda 
En cas de 
pluja, sortida 
per Bac de 
Roda. 

 Matí: 
9:00h 

Tarda: 
15:00h. 

Migdia:  
12:30h 

Tarda:  
16:30h 

Mitjans i 
Grans: de 
1r a 3r  

Porta del 
pati 

Porta de 
Bac de 
Roda 

Les famílies 
entreu per la 
porta del pati. 
Trobareu als 
nens/es per 
grups al pati. 

Les famílies 
entreu per la 
porta del pati. 
Trobareu als 
nens/es per 
grups al pati. 

 

Grans:  
4t, 5è i 6è 

Els nens i 
nenes surten 
sols/es per la 
porta del pati 

Els nens i nenes 
surten sols/es 
per la porta de 
Bac de Roda 

  

 
Serem molt estrictes en la recollida dels alumnes. No lliurarem ningú a una persona 
desconeguda, per la qual cosa és imprescindible que  comuniqueu per escrit aquest 
tipus d'incidència. 
 
Us demanem màxima puntualitat tan en les entrades c om en les sortides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


