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Benvolgudes famílies, 
 
Amb aquest document volem recollir i fer-vos arribar tota una sèrie d’informacions, acords i 
decisions tant en l’àmbit organitzatiu com en el pedagògic, que afecten al funcionament de 
l’aula en particular i de l’escola en general.  
 
 

ÀMBIT ORGANITZATIU 
 
 
1. CALENDARI ESCOLAR 
 
El curs començarà el  dimarts 12 de setembre de 2017 
 
El pla d’adaptació per a P3 serà els dies 12, 13 i 14 de setembre. 
 
El 19 de setembre 2017 és festa local al municipi de Cervelló. 
 
El 12 d’octubre de 2016 és dia festiu determinat per Departament d’Empresa i Ocupació i el 
dia 13 d’octubre ha estat escollit com a festa de lliure disposició per totes les escoles del 
municipi. 
 
El 6 i 8 de desembre de 2017 són dies festius determinats per Departament d’Empresa i 
Ocupació. El 7 de desembre de 2017 ha estat escollit festa de lliure disposició per totes les 
escoles del municipi. 
 
 
El 22 de desembre de 2017 és el darrer dia de trimestre i l’alumnat farà jornada compactada 
de 9 a 13h del migdia. 
 
Les vacances de Nadal van del dia  23-12-17  al   7-1-2017 ambdós inclosos. El dilluns 8-1-
18 és el primer dia de classe després de vacances de Nadal. 
 
El dilluns després de Carnestoltes, dia 12 de febrer de 2018 ha estat escollit  festiu de lliure 
disposició per totes les escoles del municipi. 
 
Les vacances de primavera van del dia 24-03-18 al  2-04-18 ambdós inclosos. 
 
El dia 1 de maig de 2018 és dia festiu determinat per Departament d’Empresa i Ocupació i el 
dilluns 30 d’abril ha estat escollit festa de lliure disposició per totes les escoles del municipi. 
 
 
A partir del dia 5-6-18 i fins al  21-6-18 ambdós inclosos, l’alumnat farà jornada compactada 
de 9 a 13h del migdia. 
 
El curs acabarà el dijous 21 de juny de 2018. 
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2. HORARI DE LES CLASSES 
 
L’horari escolar durant el curs serà de 9 a 12:30 al matí i de 15 a 16:30 a la tarda. 
 
Parvulari (P3, P4 i P5): 
- Aquest temps s’organitzarà de la següent manera: 
09:00 – 09:10 à Rebuda 
09:10 – 10:30 à Psicomotricitat, ambients d’aprenentatge, psicomotricitat en anglès. 
10:15 – 11:00 à Esmorzar i esbarjo 
11:00 – 12:30 à Projecte i assemblea. 
12:30 – 15:00 à Temps de menjador i esbarjo. 
15:00 – 16:20 à Ambients, tallers, plàstica, música i hora del conte 
16:20 – 16:30 à Comiat 
 
 
Primària (1r, 2n, 3r , 4t, 5è, 6è) 
- Aquest temps s’organitzarà de la següent manera: 
09:00 – 09:30 à Rebuda i activitats de biblioteca, lectura i càlcul mental. 
09:30 – 10:30 à Ambients d’aprenentatge o projecte. 
10:30 – 11:00 à Esmorzar i esbarjo 
11:00  - 12:30 à Activitats de plàstica en anglès, música, assemblea, ambients 
d’aprenentatge, projecte o anglès. 
12:30 – 15:00 à Temps de menjador i esbarjo 
15:00 – 16:30 à Tallers, projecte, educació física. 
 
- Horari adaptat només per als alumnes de P3 
Per afavorir l’adaptació dels nens i nenes de P3 a l’escola, aquests alumnes segueixen un 
horari diferent els tres primers dies d’escola. La primera setmana de setembre, les tutores o 
tutors lliuren la informació concreta d’aquest horari a cada família.  
 
- Horari intensiu 
Farem jornada intensiva de 9:00h a 13:00h  
- El  22 de desembre de 2017 
- Del  5 al 21 de juny de 2018 
 
 
4. ENTRADES I SORTIDES D’ESCOLA 
 
- Les classes comencen a les 09:00 del matí i a les 15:00 de la tarda. Per nosaltres la 

puntualitat és important perquè ens permet poder treballar l’acollida amb tots els nens i 
nenes. Tant pels nens i nenes d’Educació Infantil com d’Educació Primària l’entrada es farà 
entre les 09:00 i les 09:10 de forma gradual i tranquil·la. En el moment d’acollida ens 
dediquem a: rebuda individual, converses individuals amb els nens i nenes, joc lliure, 
anticipació del que passarà durant el dia (fet que els proporciona molta seguretat), tasques 
pendents, lectura i reforç individual... Recordem que és un moment d’atenció pels alumnes 
i no per les famílies que han de ser molt  breus si han de dir una cosa puntual als tutors o 
tutores. 

- Tots els alumnes comencen a les 9:00, els nens i nenes d’ Infantil entren a l’escola per la 
porta de baix del carrer Santa Anna i els de Primària per la porta del carrer de La Font de 
Flàvia. Els alumnes de primer i els que tenen germanets a Infantil poden entrar també per 
la porta de baix. 
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- Totes les modificacions d’ horari, tant d’entrada com de sortida de l’alumne, han de ser 
comunicats a la tutora o tutor corresponent a través d’una nota a l’ agenda o avís 
telefònic. 

- La tutora o tutor només lliurarà els nens i nenes a una persona diferent de l’habitual quan 
els responsables legals de l’alumne ho hagin autoritzat (o bé complimentant document 
secretaria, o bé per una nota a l’agenda o bé per telèfon, en casos d’urgència d’última hora) 

- Els monitors de menjador, activitats i servei d’acollida recolliran i acompanyaran els 
alumnes d’aquests serveis a les aules.  

- A partir de les 16:30 només es poden quedar al recinte escolar aquells alumnes que 
realitzin activitats extraescolars. Els monitors en seran els responsables. 

- Els alumnes de Cicle Superior que volen  marxar sols del centre han d’estar autoritzats per 
les famílies. El full d’autorització s’ha de demanar a secretaria i entregar a la tutora 
corresponent. 

-  NOVETAT Els alumnes d’Educació Infantil que arribin més tard de les 9:10h hauran 
d’esperar al hall fins a les 9:20h i  el nostre conserge els  anirà acompanyant a les 
aules corresponents. S’informarà setmanalment a família corresponent dels retards. 
Recordem que la puntualitat dins d’aquest marge de 10 minuts és molt important, si 
s’arriba més tard de les 9:10 es genera un problema al funcionament de l’escola. 

 
 
Retard en la recollida dels alumnes 
Quan un pare, mare o tutor legal no vingui a recollir el seu fill o filla en l’horari establert pel 
centre ( 12: 30  i 16.30 amb un marge de cinc minuts  ) l’escola intentarà posar-se en 
contacte per informar-los que es quedarà al menjador si es tracta del migdia o a l’acollida  si 
es tracta de la tarda. La família s’haurà de fer càrrec de les despeses que això comporta. 
 
5. ALUMNES I AGRUPAMENTS 
Actualment l’escola està formada per: 
1 grup de P3 (P3 25 alumnes) 
1 grup de P4 (P4 25 alumnes) 
1 grup de P5 (P5 25 alumnes) 
1 grup de 1r  (1r  25 alumnes) 
1 grup de 2n  (2n 25 alumnes) 
2 grups de 3r ( 3rA 24 alumnes,3rB 23 alumnes) 
2 grups de 4rt ( 4tA 24 alumnes,4tB 25 alumnes) 
2 grups  de 5è ( 5èA 25 alumnes, 5èB 25 alumnes) 
2 grups de 6è ( 6èA de 24 alumnes, 6èB 24 alumnes) 
 
Els agrupaments, en els nivells que hi ha dues classes, es poden revisar i fer-ne de nous en 
qualsevol moment de l’escolaritat. 
 
6. MATERIAL 
Al llarg del curs es farà servir diferent tipus de material: 
- Material col·lectiu i/o individual (agenda, cartolines, fulls, colors, fulls, pintures, plastilina, 

material d’hort...). El proporciona l’escola i s’adquireix amb els diners de la quota de 
material que paguen les famílies. 

  Els alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè hauran de portar de casa   el seu estoig amb 
una sèrie de material ( llapis, goma, maquineta, bolígrafs, colors si volen...). i una carpeta 
separadora o portafolis. Els nens i nenes seran responsables de conservar-lo. En cas de 
pèrdua o malmesa del material, aquest s’haurà de reemplaçar des de casa o bé se`ls hi 
donarà des de l’escola. 
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- Material concret i específic relacionat amb els projectes que s’estan treballant o amb les 
festes i celebracions o amb els ambients i tallers. S’adquireix amb els diners de la quota de 
material que paguen les famílies 

- Material de biblioteca.  (Llibres i contes, de consulta, de lectura, per servei de préstec...). 
Adquirits amb els diners de la quota de llibres i material curricular que paguen les famílies.  

 També disposem de llibres  que ens ofereix La Biblioteca Municipal en préstec 
periòdicament i amb les donacions de diverses famílies. 

 
- Material curricular. ( jocs pedagògics, de taula, material Montessori, material de joc 

simbòlic, quaderns de treball, quaderns de lectura...) Adquirits amb els diners de la quota 
de llibres i material curricular que paguen les famílies.  

 
- Material personal i compartit. Cada nen porta el seu propi material personal (material 

relacionat amb el projecte, etc.)  
 
Entre tots i totes hem de vetllar per la bona conservació de tots els materials. 
En cas de pèrdua o malmesa de qualsevol tipus de material per part dels alumnes, aquest 
s’haurà de reemplaçar des de casa.  
 
Material per als alumnes de P3, P4 i P5: 

- Un bidó ple d’aigua. Cada dia se l’emporten a casa per portar-lo 
       ple al dia següent. 
-  Bata amb nom i cognoms i una veta llarga per a poder penjar-la 
   (divendres se l’emporten a casa). 
-  Quatre capses de mocadors de paper, dos a l’inici de curs i dos a l’inici del            
    segon  trimestre ( ja se us recordarà ) 
-  Quatre paquets de tovalloletes lliures de parabens, dos a l’inici de curs i dos a    
     l’inici del segon  trimestre ( ja se us recordarà ) 
-  Roba de muda marcada amb el nom i cognoms (només per als nens i nenes  
de P3 o altres cursos que es consideri necessari ) 
- Bosseta de l’esmorzar amb un tovalló de roba marcats amb el nom i  
cognoms i la carmanyola. 
- Una motxilla petita marcada amb el nom. 

 
Material per als alumnes de piscina (P4- P5) 

- Banyador marcat amb el nom i cognoms. 
- Xancletes marcades amb el nom i cognoms. 
- Casquet de bany marcat amb el nom i cognoms. 
- Barnús marcat amb el nom i cognoms. 
 
L’activitat de piscina començarà a partir del mes d’octubre. Rebreu una nota amb el 

dia que faran piscina cada grup. 
 
 
Material per als alumnes de 1r, 2n, 3r, 4rt,,5è i 6è 
            - Un bidó ple d’aigua. Cada dia se l’emporten a casa per portar-lo ple al dia següent. 

  - Bata amb nom i una veta  (se l’emporten a casa quan està bruta) o samarreta  
     gran per a fer activitats plàstiques. 
 -  Quatre capses de mocadors de paper, dos a l’inici de curs i dos a l’inici del            
    segon  trimestre ( ja se us recordarà ) 
-  Quatre paquets de tovalloletes lliures de parabens, dos a l’inici de curs i dos a    
    l’inici  del segon trimestre ( ja se us recordarà ) 
-   La carmanyola amb l’esmorzar 

 -   Una motxilla adaptada a l’edat. 
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Material per als alumnes d’ Educació física pels alumnes de Primària  
                   -  xandall i sabates esportives el dia que els toca fer educació física.  
 
                   -   Els de 1r, 2n,3r i 4t un  necesser amb: Una tovallola petita,Sabó per rentar-se 
                       les mans,Una samarreta interior de recanvi,Una pinta i colònia (no es 
                       pot portar un  recipient de vidre). 
 
                   -   Els de 5è i 6è un  necesser amb: Una tovallola gran,Sabó per dutxar-se 
                       sabatilles de bany , muda de recanvi, una pinta i colònia (no es 
                       pot portar un  recipient de vidre). 
 
7. ESMORZARS 
Us voldríem recordar que és convenient que els vostres fills i filles sempre facin un bon  
esmorzar a casa. L’esmorzar de l’escola ha de ser un petit àpat. Demanem que portin, un 
entrepà molt petit, 2 o 3 galetes, fruita o fruits secs en una petita carmanyola o sucs..., 
sempre amb poca quantitat per a no interferir amb el dinar. 
 Recordeu evitar l’ús de material no reciclable (paper d’alumini) i que el dimecres serà el DIA 
de la FRUITA que és obligatori portar fruita per esmorzar. 
 
8. ANIVERSARIS 
 
Els celebrarem per grup classe el dia corresponen ( pel alumnes d’ Infantil ) i un cop al mes 
a concretar en les reunions de pares d’inici de curs (pels de primària). Les famílies, si ho 
desitgen, poden portar un pa de pessic o galetes i sucs que hauran d’acordar amb la tutora i 
amb la resta de famílies dels alumnes que celebren l’ aniversari aquell més. 
 
Important: No es repartiran a l’escola ni llaminadures, ni regals, ni invitacions particulars. 
 
9. JOCS I JOGUINES 
Intentem que els nens no portin jocs i joguines de casa.  
A l’escola hi ha joguines comunes que s’han de respectar, tenir-ne cura i aprendre a 
compartir. Quan se’n fa un mal ús o es trenca voluntàriament aquest material, és obligació 
reposar aquesta joguina des de casa i fer una reflexió de l’actuació incorrecta.  
 
10. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 
 
És important que tots plegats mantinguem una bona relació i comunicació i per això no hem 
de dubtar a fer servir els diferents canals: 
• Reunions de cicle/classe. Aquestes reunions se celebren a començament de curs i una 

vegada iniciat el curs per parlar de temes pedagògics. 
•  Entrevistes entre els pares i mares i les tutores o tutor. Aquestes entrevistes, 

normalment les convoca la tutora o tutor, tanmateix qualsevol pare o mare en pot 
sol·licitar personalment, per telèfon o a través de l’agenda. Ja us informarem del dia de 
les entrevistes. És obligatori tenir una entrevista, com a mínim, amb els tutors o tutores a 
la llarga del curs 

• Entrevistes amb direcció. Cal demanar prèviament l’entrevista.  
• Notes i circulars informatives adreçades als pares per correu electrònic i/o paper en 

casos excepcionals. Cal avisar, a l’ inici de curs,  a administració,  de la necessitat de 
rebre les notes informatives en paper. 

• Notes adreçades als tutors mitjançant l’agenda. En cas que hi hagi una nota, el nen o 
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nena porta l’agenda a la mà per donar-li a la mestra tutora o, en cas que es quedi a 
acollida, a la monitora. Els nens i nenes portaran l’agenda oberta per la plana on hi ha 
l’escrit.  

• Notes adreçades a les famílies mitjançant l’agenda. En cas que hi hagi una nota en 
l’agenda adreçada a les famílies, cal que es signi per tal d’assegurar que ha estat llegida 
per part d’un membre de la família. 

• Notes adreçades a direcció o administració mitjançant l’agenda o correu electrònic 
(a8063710@xtec.cat). 

• Per telèfon ( 93.684.02.57) via de comunicació més directe, encara que hagueu d’ 
insistir una mica en molts moments perquè només tenim una línia  telefònica. 

• Mitjançant la pàgina web de l’escola  (www.escolanova.cat)  
• Al vidre de les dues portes d’accès principal es pengen totes les circulars. 
• Al taulell d’anuncis taronja que hi ha al costat de la finestreta de secretaria  és el taulell 

oficial d’informacions per exemple preinscripcions, matrícules, calendari... 
. 
• INFORMES  A Educació Infantil es lliuren dos informes, un a mig curs (gener) i l’altre 

a final de curs (juny). A Educació Primària es lliuren tres informes: un a final de cada 
trimestre. 

 
 

11. ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ 
D’acord amb les instruccions que estableix el Departament d’Ensenyament, per a poder 
administrar medicació als alumnes cal: 
- Que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe mèdic on consti el nom de 

l’alumne, el nom del medicament a prendre, durada del tractament, horari i dosi i forma 
d’administració,  

- Que el pare, mare o tutor legal aporti omplert el document on es demani i s’autoritzi 
l’administració per part del personal del centre i s’especifiqui la forma de conservació. 
Aquest document el podeu demanar a secretaria o descarregar de la web. 

- Que sigui un tipus de medicació que no requereixi una formació especial per administrar-lo. 
 
 

12. SERVEIS ORGANITZATS PER L’AFA 
 
Menjador 
El servei de menjador està gestionat per l'empresa Dacor, Educació i Esport. El servei de 
cuina el gestiona l'empresa  Escolarest. 
El servei de menjador és una prestació complementària d'ajuda a l'escolarització, complint 
una finalitat social i educativa alhora. L’horari de menjador és cada dia de 12:30 a 15:00. La 
coordinadora és la Susana Jiménez i atén a les famílies cada dia de 9 a 10 en el despatx de 
l’entrada de l’escola. 
 
Servei d’Acollida 
Funciona al matí des de les 7:45h a les 9:00h i a la tarda des de les 16:30 fins les 18:00h. El 
servei l’ofereix DACOR ,Educació i Esport. 
 
Activitats extraescolars 
Es realitzen a partir de les 16:30h i fins les 17:30. Les activitats extraescolars comencen en 
el mes d’octubre i l’AFA us fa arribar a les famílies  el dossier informatiu.  
 



 
 
 

13. AMBIT PEDAGÒGIC 
 
PROJECTES TRANSVERSALS D’ESCOLA (ESCOLA VERDA) 
 
 
Recollida d’oli usat . Les escoles de Cervelló formem part d’un projecte  per a fomentar i 
conscienciar els alumnes de la importància del reciclatge de l’oli a la llar. 
L’oli es recollirà cada divendres de 9 a 9:10 al hall de l’ entrada Principal. Es poden 
comprar Clakis el mateix dia de la recollida al preu de 3€ que es destinen a compres de 
material didàctic per l’ escola. Cuidem el medi ambient i reciclem, és important. 
 

 
 
Recollida de les piles gastades. Projecte APILO Al hall principal hi ha un contenidor en 
forma de coet on podeu dipositar les piles gastades cada vegada que vulgueu. Dos cops al 
curs o quan el contenidor està ple ens venen a recollir el contenidor i es pesa. Al final de 
curs, ens arriba una carta amb el pes total de piles recollides i si la quantitat fos molt alta 
guanyaríem un premi econòmic per l’escola. Cuidem el medi ambient, és important. 
 
Recollida de taps solidaris.  A la terrassa, just davant de la porta d’entrada a l’edifici  hi ha 
un gran contenidor per recollir taps de plàstic que entreguem a la família d’un nen del 
municipi  amb unes necessitats especials molt important. Som solidaris. 
 
Roba extraviada.  La roba extraviada cada dia pel pati o les aules, es va dipositant en un 
contenidor que tenim a l’escola. Un cop al trimestre, la roba que no ha estat recobrada pel 
seu propietari es recull i es porta a una organització solidaria ( Humana o Creu Roja ) 
 
FESTES I CELEBRACIONS 
 
Des d’un punt de vista tradicional i cultural tenim previst fer les següents festes: Castanyada, 
Dia de la Música, Nadal, Carnestoltes, Festa de la primavera, Sant Jordi, Final de Curs i 
totes aquelles relacionades amb la diversitat dels nostres alumnes i que ens ajuden a 
conèixer-nos més i millor. 
 
 
SORTIDES 
 
Tenim previst realitzar: 

- Alguna sortida pels voltants de l’ Escola. 
- Teatre en anglès a l’Ateneu de Cervelló, tots els grups. 
- Una sortida a un espectacle musical 
- Sortida relacionada amb l’artista que treballarem.   

- Una o dos sortides  relacionades  amb el projecte de classe. 

 
L’autorització per part dels pares o tutors legals. S’ha d’omplir un full que és general per 
a totes les sortides. Aquests fulls us els lliurarà l’escola les primeres setmanes de curs. 
Pagament de les sortides. La forma de fer-ho, o bé fent el pagament en el caixer de l’ 
entitat “ LA Caixa” o bé fent la domiciliació bancària del pagament. Uns quinze dies  abans 

Font: Juan Domingo 
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de la sortida s’envia una carta on s’informa  de l’activitat, del lloc on es va, el que han de 
portar i del preu de la sortida o de les colònies, amb el termini del seu pagament. 
Els acompanyants. El Departament estableix quants acompanyants han d’anar per grup, és 
a dir la ràtio. Quan fem les sortides necessitem força acompanyants, per això, agraïm la 
col·laboració dels familiars de l’escola. Els familiars que volem participar de les sortides 
escolars s’han d’apuntar a la llista de pares i mares col·laboradors que es troba a secretaria i 
és des d’allà on es demana la participació dels familiars necessaris.  

 
 

 
COLÒNIES 
 
Ens agradaria que tots els nostres alumnes poguessin participar en aquesta  activitat.  
Els nens i nenes de P3 només dos dies de colònies els dies  10 i 11 de maig  
Els nens i nenes de P4, P5 i 1r   aniran tres dies de colònies del  9 al 11 de maig 
Els nens i nenes de 2n i 3r  aniran tres dies de colònies del  16 al  18 de maig 
Els nens i nenes de  4t i 5è  aniran tres dies de colònies del  23 al 25 de maig  
Els alumnes de 6è faran unes colònies especials de final d’etapa de quatre dies de colònies 
a Cala Montjoi ( Roses) els dies del 14 al 17 de maig. 
 
La realització de les activitats complementàries suposa complir uns mínims: 
L’autorització per part dels pares o tutors legals. S’ha d’omplir un full  un d’específic en 
cas de les colònies. Aquests fulls us els lliurarà l’escola. 
Comprovants de pagament de les  colònies. La forma de fer-ho, es farà la domiciliació 
bancària del pagament i s’informa abans de la data definitiva i dels terminis. 

 
 

Esperem que aquestes informacions us ajudin a respondre tots aquells dubtes que 
segurament se us han plantejat a l’hora que els vostres nens i nenes comencin l’escola i el 
nou curs . Per a qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb nosaltres.  
 
 
AVANCEM QUE LES REUNIONS D’ INICI DE CURS SERAN:  
Dimecres 6 de setembre,  reunió de famílies de P3 a les 17:00 
Dijous  21 de setembre,  reunió de famílies de P4 i P5 a les 17:00 
Dijous 14 de setembre, reunió de 1r i 2n  a les 17:00 
Dilluns 25 de setembre, reunió de famílies de 3r A i B a les 17:00 
Dimarts 26 de setembre,  reunió de famílies de 4t A i B a les 17:00 
Dimecres 27 de setembre,  reunió de famílies de 5è A i B a les 17:00 
Dijous 28 de setembre,  reunió de famílies de 6è A i B a les 17:00 
 
 
 
   Generalitat de Catalunya 

    Departament d’ Ensenyament 
 

Escola Escola Nova 
C/ Santa Anna, 62 
08758 Cervelló 
Tels. 93 684 02 57 
a8063710@xtec.cat 
www.escolanova.cat 


