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1. CALENDARI ESCOLAR
El calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres docents no universitaris
de Catalunya, com cada any, ve donat pel Departament d’Ensenyament, essent considerats de
dies de vacances:
NADAL: del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
SETMANA SANTA: del 13 al 22 d’abril, ambdós inclosos.
VACANCES D'ESTIU: començaran el 23 de juny.
Tindran la consideració de dies festius:
* 24 de setembre
* 12 d’octubre
* 1 de novembre
* 6 de desembre
* 1 de maig
* 10 de juny
Durant el marc d’aquest calendari escolar, cada centre disposarà de 3 dies
festius de lliure elecció. El nostre centre ha establert com a festius els dies:
*

2 de novembre de 2018

*

7 de desembre de 2018

*

4 de març de 2019

ALTRES DATES
La jornada lectiva serà de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h. des del dia 12 de setembre fins al 21 de
juny.
El dia 21 de desembre hi haurà classe fins les 13 h. i servei de menjador fins les 15 h.
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2. PROFESSORAT I PERSONAL DE L'ESCOLA
- Directora:

Mª Àngels Fernández

- Sotsdirector:

Natalia López

- Cap d´estudis:

Jaume Martín

- Coordinadors:
Educació Infantil:
Educació Primària:

Mª Àngels Fernández
Jaume Martín

- Tutors:
Educació Infantil

P3.-

Rosa Broch

Educació Primària

P4.P5.1r.-

Natalia López
Chelo Martínez
Cristina Domènech

2n.3r.4t.5è.6è.-

Carlos García
Bàrbara Alonso
Marta Martí
Isabel Estríngana
Adrià Martínez

- Professors: especialistes,activitats complementàries, desdoblaments i substitucions
- Música:
Bàrbara Alonso, Marta Martí, Chelo Martínez
- Plàstica:
Oriol Borrell
- Educació Física:
Jordi Jericó
- Llengua anglesa:
Jaume Martín, Irene Leiva
- Desdoblaments i at. indiv: Tots els mestres de l’ escola
- Activitats complementàries: Jaume Martín, Joan Espinet, Oriol Borrell,
Cristina Domènech, Adrià Martínez i Irene Leiva
- Psicòleg:
Daniel Villalba
- Administració:

Mercè Navarrete

- Secretaria:

Maite Aranda

- Personal de serveis:

Juana Millán, Ester Ros i Isabel Murciano
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3. HORARI DE VISITES I REUNIONS DE GRUP
A) REUNIONS DE CURS:
Reunions per a les famílies dels alumnes. Sense nens ni nenes.
Educació Infantil

Educació Primària

P3

- 5 de setembre a les 19’00 h.

P4 i P5

- 26 de setembre a les 19’00 h.

C. Inicial (1r i 2n Primària)

- 27 de setembre a les 19´00 h.

C. Mitjà (3r i 4t Primària)

- 2 d’octubre a les 19´00 h.

C. Superior (5è i 6è Primària) - 3 d’octubre a les 19´00 h.

B) HORARIS DE TUTORIA:

P3

Rosa Broch

Dimecres de 16-17 h

Natalia López

Dimecres de 15-16 h

P5

Chelo Martínez

Dilluns de 15-16 h

1r de Primària

Cristina Domènech

Dijous de 15-16 h

2n de Primària

Carlos García

Dijous de 16-17 h

3r de Primària

Bàrbara Alonso

Dilluns de 16-17 h

4t de Primària

Marta Martí

Dimarts de 15-16 h

5è de Primària

Isabel Estríngana

Divendres de 16-17 h

6è de primària

Adrià Martínez

Dimarts de 16 a 17 h

P4 P4

 Per demanar hora de tutoria cal que truqueu a la Secretaria de l’Escola a les tardes
de 3 a 5 h.
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4. NORMES DE CONVIVÈNCIA
FAMÍLIES I ALUMNES

• CAL ARRIBAR PUNTUAL A CLASSE: recordeu que les classes comencen a les 9 i a
les 15:00 h. És molt important respectar els horaris d´entrada i sortida.
• Quan vingui a buscar els nens o les nenes de P3, P4 i P5 una persona diferent a l’habitual us
preguem que porti UNA NOTA DE LA FAMÍLIA DONANT PERMÍS perquè
s’emporti el nen o la nena.
• Per aconseguir un bon funcionament de l’Escola és necessari que els PARES/MARES US
ABSTINGUEU DE PUJAR A LES CLASSES i deixeu els nens i les nenes a peu d’escala
perquè pugin sols. Us preguem que qualsevol nota o encàrrec els feu arribar a cada tutor/a a
través dels nens i nenes.
• Es recomana que NO ENTRETINGUEU ELS PROFESSORS/ES A LES HORES
D’ENTRAR A L’ESCOLA. És un moment que han d’atendre tots els nens i nenes.
• Els medicaments que hagin de prendre els nens o les nenes han de portar escrit el nom de
l´alumne, la dosi i l’hora. S´han d´acompanyar amb la RECEPTA MÈDICA I
L´AUTORITZACIÓ DELS PARES per poder-lo administrar.
• Les faltes d’assistència o retards justificats han de ser confirmats mitjançant una nota al
tutor/a (de P3 a P5) o una nota a l’agenda escolar (de 1r a 6è de Primària) que s’ensenyarà al
tutor/a corresponent.
• En horari lectiu no es pot sortir de l’Escola sense un permís escrit del tutor/a o dels
pares.
• Els nens i nenes des de P3 fins a 4t de Primària han de portar bata durant l’estada a
l’Escola. Aquesta bata és obligatòria i igual per a tots, cal que estigui marcada amb el nom
i que porti una goma per poder-la penjar.
• Per a les classes d’educació física i psicomotricitat és OBLIGATORI PORTAR EL
XANDALL DE L’ESCOLA marcat amb el nom des de P3 fins a 6è de Primària.
• Els nens i nenes de P3 fins a 4t de Primària hauran de portar el xandall de l’Escola en totes
les SORTIDES que facin perquè ens ajuda a tenir-los localitzats en tot moment.
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• Els nens o nenes amb PARÀSITS NO PODRAN VENIR A L’ESCOLA fins que les
seves famílies hagin solventat el problema. Us demanem molta rigorositat en el compliment
d´aquesta norma i comprensió en aquest tema, ja que sense la col·laboració de tots i totes és
gairebé impossible eradicar el problema.
• És important que les motxilles dels vostres fills/es NO PORTIN RODES, aquest tipus de
motxilla ocupa molt espai a les aules.
• Us agrairem que, en cas que porteu llaminadures per celebrar els aniversaris dels vostres
fills/es, intenteu evitar les grans bosses. Es tracta només de compartir el moment. En cas que
porteu un pastís ens ha d´arribar TALLAT i ens heu de fer arribar un paquet de tovallons.

ALUMNES
RESPECTE A LES PERSONES, COSES I ESCOLA.L’Escola considera molt important donar a conèixer les següents normes internes que faran
possible un millor treball i una millor convivència:
• Entre classe i classe no es pot sortir de l’aula sense permís.
• No es pot cridar ni córrer tant a les classes com als passadissos. Cal respectar els que
treballen.
• No es poden dir paraules malsonants a l’Escola.
• Cal respectar les coses d’ús comú com si fossin pròpies.
• Està completament prohibit embrutar els lavabos, les classes, les parets, les portes, etc.
• Cal deixar les taules i cadires ben posades al seu lloc en acabar les classes.
• Si es causa algun desperfecte, tant si és voluntari com involuntari, cal avisar al tutor/a
corresponent. Segons les circumstàncies l’Escola exigirà la reparació dels desperfectes.
• No es poden interrompre les classes per demanar pilotes a les hores de pati.
• El respecte als altres constitueix la base de tota convivència. Per raons de salut i respecte no
es poden menjar llaminadures ni es poden portar aparells per escoltar música, pilotes de cuir,
màquines, mòbils... a l’Escola.
• El comportament al carrer és especialment important. S’ha de tenir cura de no embrutar
les voreres de l’Escola i comportar-se amb correcció, sense córrer, cridar, ni enfilar-se a les
reixes de les finestres. La gent de fora valora la nostra educació per aquestes actituds.
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5. ACTIVITATS I SORTIDES
Celebracions a l'Escola
Rua de la Mercè: 21 de setembre a la tarda. Desfilada d’alumnes i capgrossos al carrer
Mercat de tardor: 31 d’octubre a la tarda. Celebració al pati de l’escola.
Concert de Nadal: Es realitzarà a l’Església, el 19 de desembre a dos quarts de 7 de la tarda
(sense confirmar). Els nens i les nenes, de P3, P4 i P5 hauran de venir vestits de pastorets
(pantalons de pana, barretina, camisa, faixa i samarra) i pastoretes (mocadors, faldilla, davantal,
etc.).

Sortides
El mes d´octubre us farem arribar un dossier amb totes les sortides del primer trimestre.

6. SERVEIS DEL CENTRE
Direcció:

Mª Àngels Fernández
Hores de visita: Dimecres de 15 a 17 h.

Administració:

Atesa per la Sra. Mercè Navarrete
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11 h.

Secretaria:

Atesa per la Sra. Maite Aranda
Horari: De dilluns a divendres de 15 a 17 h.

Per demanar hora de visita per Direcció podeu telefonar a la Secretaria de l’Escola de 15 a 17 h.

Menjador
Si teniu algun dubte o problema relacionat amb el menjador heu d’adreçar-vos a la Sra.
Mercè Navarrete en horari d’oficina o a la Sra Maite Aranda a les tardes.
Els nens i les nenes de menjador que estiguin malalts i no puguin assistir a l’Escola, els que
s’hagin de quedar un dia i els que hagin de fer menú de règim, ho hauran de notificar a
l’Administració a les 9 h. del matí.
Cada cop que hi hagi una sortida els nens i nenes de menjador disposaran del servei de pícnic.
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Horaris d'entrades i sortides
Matí

Tarda

P3

9 -12’45 h.

15-16’45 h.

P4 i P5

9 -12’50 h.

15-16’50 h.

1r, 2n, 3r i 4t

9 -12’55 h.

15-16’55 h.

5è i 6è

9 -13 h.

15-17 h.

L’horari d’obertura de l’Escola durant el curs 18-19 serà el següent:
matí:

8’45 h.

tarda: 14’55 h.

Horari de psicomotricitat i educació física
Educació Infantil

Educació Primària

7.

P3

Dilluns i divendres al matí

P4

Dimarts i divendres al matí

P5

Dilluns i dijous al matí

1r

Dimarts al matí i dijous a la tarda

2n

Dimecres i dijous al matí

3r

Dilluns a la tarda i dijous al matí

4t

Dimarts tarda i divendres al matí

5è

Dilluns i dijous al matí

6è

Dimarts a la tarda i divendres al matí

INFORMES DEL 1R. TRIMESTRE

Els informes s’entregaran el dia 22 de desembre de 2018
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8.
P4 i P5:

MATERIAL NECESSARI

- Dues bates i bossa de roba a joc amb la bata
- Un pot gran de tovalloletes sabonoses i una capsa de “Kleenex”
- Xandall i samarreta de l´Escola

1r i 2n de Primària:

- Motxilla
- Bata i xandall de l’Escola
- Agenda escolar de l´Escola
- Estoig de roba petit (només per posar-hi llapis, goma i regle de 20 cm.)
- Un pot de tovalloletes sabonoses i una capsa de “kleenex”

3r i 4t de Primària:

- Motxilla
- Bata i xandall de l’Escola
- Carpeta múltiple (12 departaments)
- Agenda escolar de l´Escola
- Estoig de roba
- Un paquet de tovalloletes sabonoses

5è i 6è de Primària:

- Motxilla
- Carpeta múltiple (12 departaments)
- Agenda escolar de l´Escola
- Xandall de l’Escola
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AUTORITZACIONS
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Curs 2018-2019

MEDICAMENTS
En/Na_____________________________________________ pare/mare del
nen/a_____________________________________________________________
del curs_________________________ autoritza els mestres de l´Escola Sant
Josep Oriol perquè administrin al seu fill/a els següents medicaments en cas
necessari, especificant clarament la dosi a administrar i els motius pels quals
s´han de prendre.

Medicament

Dosi

També autoritza el seu fill o filla
a participar en el simulacre de sortida d’emergència del curs 2018-2019
assistir a totes les sortides que l’Escola Sant Josep Oriol realitzi al llarg del
curs 2018-2019.
D.N.I.

Signat
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*** A partir de 3r de Primària

a sortir i tornar sol/a a casa cop acabada l´activitat de l´Escola.

a que reculli el seu germà/germana _____________________________
del curs ______________ un cop acabada l´activitat de l´Escola i el porti
a casa.
(Sempre avisaré els mestres corresponents mitjançant una nota escrita)

D.N.I

Signatura

(Si us plau, feu arribar aquest full degudament emplenat al tutor/a del vostre fill/a abans del

21 de setembre de 2018).
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