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BENVOLGUDES FAMÍLIES,

BENVOLGUDES FAMÍLIES,

Se’ns presenta per davant un curs més de dedicació a aquest meravellós objectiu d’educar, de
facilitar el creixement integral de la nostra canalla. Gràcies per confiar en l’Escola Margalló per
compartir aquesta tasca amb nosaltres. Vosaltres sou el més important pels vostres fills i filles; i us
necessitem perquè la nostra feina sigui veritablement d’èxit . La canalla ha de saber i ha de
percebre que anem plegats, que ens respectem, que ens valorem mútuament i, sobretot, que
tenen i tindran tota la vostra i la nostra estima.
La situació socio-econòmica encara no ha millorat, i són moltes les dificultats que el dia a dia en s
porta,però malgrat això, amb la il·lusió i l’empremta de tothom, el Margalló continua creixent; els
projectes educatius avancen, es consoliden i donen fruits, La via de la innovació educativa i de
molts dels acords pedagògics que portem a terme fonamentats en els avenços científics sobre
l’ensenyament-aprenentatge són un referent per nosaltres.
Tot això ens ha de fer sentir optimistes i esperançats; i molt orgullosos de pertànyer a la comunitat
educativa d’aquest escola. Segurs que estem en el bon camí i que aconseguirem tots els objectius
que ens proposem.
Com sempre recordem, una de les coses més importants que podem transmetre als nostres
infants és que res es pot aconseguir sense esforç i que totes i tots ens necessitem. Això només
serà possible si els adults els donem exemple perquè puguin aprendre tot el que poden fer per si
mateixos i quant es pot aconseguir col·laborant amb els altres.

Moltes gràcies i bon curs a tothom!!!

CLAUSTRE DE MESTRES I PERSONAL DEL CENTRE
EQUIP DIRECTIU
Director:
Francisco Morales
Cap d'estudis: Gemma Duch
Secretària:
Teresa Porta
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
3 anys A:
Gema Barbero
3 anys B:
Xesca Mestres
4 anys A:
Isabel Amorós
4 anys B:
Cecilia Nogué
5 anys A:
Yolanda Brull
5 anys B:
Neus Jurado
CICLE INICIAL D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Primer curs A:
Sònia Magán
Primer curs B:
Teresa Porta
Segon curs A:
Dolors Ciurana
Segon curs B:
Àngela Ferrero
CICLE MITJÀ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Tercer curs A: Roser Carrobé
Tercer curs B: Glòria Vázquez
Quart curs A:
Elena Palacín
Quart curs B:
Ramon Moreno
CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Cinquè curs A: Merche Fernández
Cinquè curs B: Núria Linares
Sisè curs A:
José María Clavero
Sisè curs B:
Felisa Blé
ESPECIALISTES
Anglès:
Pascual Sacristán / Asun Roman / Angeles Garijo
Educació Especial:
Ma.Teresa Gomà/Anna M.Vilalta/Sandra Uber/Sònia Magán
Educació Física:
Eusebio Martínez / Ramon Moreno
Música:
Gumer del Rey
Altres mestres a Infantil:
Gemma Duch / Angeles Garijo/Francisco Morales
Altres mestres a Primària: Francisco Morales / Gemma Duch
Mestre nomenat pel Departament d’Ensenyament per impartir en caràcter opcional l'àrea de
Religió: Noemí López
COORDINADORS
Educació Infantil:
Cicle inicial de Primària:
Cicle Mitjà de Primària:
Cicle Superior de Primària:

Neus Jurado
Eusebio Martínez
Ramon Moreno
Felisa Blé

ENCARREGATS DE MATERIAL
Educació Infantil:
Cicle Inicial de Primària:
Cicle Mitjà de Primària:
Cicle Superior de Primària:
TÈCNIC D’EDUCACIÓ INFANTIL

Ángeles Garijo
Àngela Ferrero
Asun Roman
Felisa Ble
Loli Martínez

ADMINISTRATIVA

Cristina Gibert

CONSERGE

Francisco Borrego

VETLLADORA

Ma. Carmen Jiménez / Cristina Caballero

TELÈFON DE L’ESCOLA
Atenció telefònica ( mestres i serveis)

93 519 91 36

HORARIS D’ATENCIÓ ALS PARES

HORARI DE DIRECCIÓ: Cal concertar dia i hora al telèfon 93 6643502
HORARI DE SECRETARIA : De dilluns a divendres de 8’30 a 10’00 hores
(Fora d’aquest horari cal concertar dia i hora)
HORARI DE MESTRES : A concertar amb cada tutor
Les trucades telefòniques als tutors hauran de fer-se al telèfon 93 5199136 de 12’30 a 13’30
hores

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE
ÒRGANS UNIPERSONALS
President:
Francisco Morales Virgós
Cap d'Estudis: Gemma Duch Balletbó
Secretària:
Teresa Porta Roca
REPRESENTANTS DEL SECTOR PROFESSORAT
José Maria Clavero
Merche Fernández
Neus Jurado
Xesca Mestres
Ramon Moreno
REPRESENTANTS DEL SECTOR PARES I MARES
Laura Guilera
Enrico Mora
Antonio Serrano
REPRESENTANT DE L’ASSOCIACIÓ PARES I MARES
Jordi Amatller
REPRESENTANT DEL SECTOR PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Cristina Gibert
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
Ma. Jesús Cuñado

CALENDARI ESCOLAR
CURS 2014-2015
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Començament del curs: dilluns 15 de setembre de 2014
Acabament del curs: divendres 19 de juny de 2015
Jornada Intensiva: 23 de desembre 2014
del 8 al 19 de juny de 2015
Jornada Intensiva

Dies de Vacances
i Festius

Dies de lliure
disposició

HORARI DEL CENTRE: Educació Infantil i Primària: 9’00 a 12’30 hores/15’00 a 16’30 hores
Educació Infantil i Primària- Jornada Intensiva: de 9’00 a 13’00 hores
Alumnes de Cicle Inicial i Superior que fan SEP : dimarts, dimecres i
dijous de 8’30 a 9’00 hores
FESTES LOCALS: 5 de desembre de 2014
VACANCES: Nadal del 24 de desembre de 2013 al 7 de gener del 2014 (ambdós inclosos)
Setmana Santa del 28 de març al 6 d’abril de 2015 (ambdós inclosos)
DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ: 31 d’octubre de 2014, 16 de febrer de 2015, 30 d’abril de 2015 i
25 de maig de 2015

DATES DE REUNIONS D’INICI DE CURS

Cicle Inicial ( 1rs. i 2ns.)

29 de setembre

Cicle Mitjà ( 3rs. i 4ts.)

24 de setembre

Cicle Superior (5ès. i 6ès.)

30 de setembre

Educació Infantil (P4 i P5)

23 de setembre

Totes les reunions començaran a les 16’45 hores, i es duran a terme a la sala polivalent del centre.
Es recorda als pares que, durant la reunió, hi haurà servei de guarderia (gratuïta).

RECOMANACIONS ALS PARES DELS NENS/NENES D’EDUCACIÓ INFANTIL
- Portar la roba marcada amb el nom i aquesta ha de disposar d’una tira de 20 cm (els
jerseis, abrics, anoracs, bates, …)
- L’ús de la bata serà exclusiu per a plàstica i menjador.
Recomanem que sigui una bata amb goma al coll i als punys, que s’enduran a casa cada
divendres (Es pot aprofitar qualsevol bata que tingueu).
- Es recomana el xandall de l’escola per psicomotricitat i sortides
- Els dies de psicomotricitat cal portar un xandall i sabatilles esportives amb tancament
autoadhesiu (tipus velcro, strass, ...).
- Portar un got de plàstic amb la nansa tancada i el nom marcat.
- Portar un paquet gran de tovalloletes humides (mínim 80 unitats) i una capsa gran de mocadors
de paper.
- Portar una bossa de roba (no una motxilla) amb roba de recanvi i tot marcat amb el seu nom, no
amb inicials. Aquesta bossa es quedarà a la classe fins a final de curs.
- Els/les nens/nenes han de portar esmorzar a l’escola. Pot ser un petit entrepà o fruita (pelada i/o
tallada) dins d’una carmanyola o un “boca’n roll”. No es permeten begudes (sucs, làctics, ...)
L’esmorzar s’ha de portar dins d’una bosseta de roba juntament amb un tovalló, també de roba,
marcats amb el nom.
- Es recomana, per potenciar l’autonomia dels infants, que portin roba i calçat còmode.

NORMES I RECOMANACIONS PER A TOTS ELS ALUMNES
-

CAL SER PUNTUALS a l’hora de deixar i de recollir als vostres fills/filles a l’escola.

-

EN CAP CAS ELS PARES PODRAN ENTRAR A LES CLASSES per acompanyar o recollir
els nens.

-

La porta del carrer Lola Anglada i la de la Rbla. Blas Infante s’obriran 5 minuts abans de les
hores d’entrada.

-

Durant els períodes d’entrada i sortida dels alumnes, el pas central de l’escola es d’us
exclusiu al personal del centre i només s podrà accedir per motius de realitzar gestions
administratives (direcció-secretaria, AMPA, menjador i extraescolar )

-

Un cop estigui l’escola tancada, només s’obrirà la porta del carrer Lola Anglada.

-

Quan un infant arribi o hagi de sortir de l’escola, fora de l’horari ordinari, per causes
justificades, serà el conserge qui l’acompanyarà fins a la classe, si s’ha d’incorporar a
l’activitat escolar, o el recollirà. En cas que no es trobi el conserge cal dirigir-se a la secretaria
de l’escola.

-

Les absències o retards del vostre fill/filla cal comunicar-les al tutor/tutora per escrit.

-

Es prega a mares i pares que les consultes que vulguin realitzar al tutor/tutora del seu fill, les
sol·licitin pels mitjans establerts

-

Els dies de pluja es podrà entrar directament a l’escola i esperar al passadís fins l’hora
d’entrada a classe.

-

Cal notificar al mestre/la mestra, quan vingui una persona no habitual a recollir al vostre
fill/filla (inclosos els dies esporàdics).

-

En relació a la sortida dels alumnes d’Educació Infantil: Les mestres d’Educació Infantil
faran entrega dels seus alumnes a les 12’30 h i a les 16’30 h, als pares o tutors legals.

-

Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior, quan finalitzen les classes del matí i de la tarda,
podran sortir de l’escola sols, sempre i quan el pare, mare o tutor/tutora legal hagin signat
l’autorització corresponent.
Durant l’horari lectiu cap alumne podrà sortir sol de l’escola, tot i tenir autorització de sortida.

-

Els alumnes no podran fer ús dins el recinte del centre de telèfons mòbils, ni aparells
electrònics (video-consoles o similars). Donat el cas s’aplicarà la normativa contemplada a
les “Mesures correctores i sancionadores” establertes a l’escola. El centre no es farà
responsable de la pèrdua o desaparició de qualsevol aparell.

-

No es poden portar pilotes de casa i, només s’accepta que portin pilotes toves els alumnes
d’Educació Infantil i Cicle Inicial.

-

És important que el nen vingui net a l’escola i que de ben petit s’acostumi a tenir cura del seu
aspecte personal.

-

Els dies d’Educació Física, cal portar roba i calçat esportiu i un necesser per la higiene
personal (tovallola petita i sabó)

-

Es recomana la compra del xandall de l’escola per les sortides i extraescolars.

-

Es recorda que per realitzar qualsevol sortida es necessari haver entregat signat el full
d’autorització de sortides.

-

Cal portar l’esmorzar en carmanyola, “boca’n roll” o elements reciclables. No usar alumini.

-

Si s’ha patit una malaltia infecciosa, caldrà un certificat d’alta del metge i/o pediatre.

-

Cal estar alerta dels polls. És important controlar-ho i en el cas de detectar-ne, utilitzar
un producte adequat per eliminar-los. Cal avisar al tutor/tutora en cas de que el nen en
tingui

-

Seguint les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres educatius públics
d’educació infantil i primària i d’educació especial publicades pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya pel curs 2012-2013:
“per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/tutora legal aporti una recepta del
metge/metgessa on consti el nom de l’alumne/alumna, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així
mateix, el pare, mare o tutor/tutora legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre
educatiu que administri al seu fill/filla la medicació prescrita, sempre que sigui IMPRESCINDIBLE la seva
administració en l’horari lectiu”

-

Qualsevol modificació de la situació de l’alumne: domicili, telèfon, dades bancàries... etc., s’ha
de comunicar a la secretaria del centre i al tutor/tutora.

-

Respecteu els llocs d’aparcament, les places reservades per persones amb minusvalidesa i el
passos de vianants i les voreres (en especial la que dona accés a l’entrada principal de
l’escola)

-

Es recomana que els nens tinguin a casa un espai adequat, amb les condicions adients, on
puguin treballar còmodament i on disposin del seu material. Haurien d’ésser ells mateixos els
encarregats de mantenir endreçat aquest espai

-

Estem ben segurs que amb la vostra col·laboració, aquestes recomanacions es
convertiran en hàbits que afavoriran el bon funcionament de l’escola.

ACCIDENTS ESCOLARS

Degut a que ni la Generalitat, ni l’Ajuntament assumeixen el trasllat dels alumnes accidentats, el
Consell Escolar del Centre ha acordat que, davant d’un accident escolar es seguirà el següent
procediment:
1r.- Si no és urgent, s’esperarà a l’hora de sortida, previ avís a la família.
2n.- En cas d’urgència, s’avisarà la família per tal que aquesta traslladi el nen/la nena al Centre
d’atenció primària.
3r. En cas de no localitzar cap familiar, l’escola s’encarregarà del trasllat.
Per cobrir les despeses en aquest últim cas, cada família aportarà 0,30 €, que s’engloben en el
pagament de la quota de material escolar.
Aquest procediment se seguirà durant l’horari lectiu ( de 9’00 a 12’30 hores i de 15’00 a 16’30
hores). Fora d’aquest horari el procediment a seguir l’establirà cadascuna de les empreses
prestadores del servei.

MATERIAL ESCOLAR

Com en cursos anteriors, i veient els bons resultats obtinguts, el material i els llibres de cada
classe serà socialitzat. És a dir, es compra amb els diners de tots i és compartit per tots.
Això suposa, al llarg del curs, un estalvi pels pares, una major eficàcia pel mestre i evita la
discriminació entre els nens.
Com el curs passat, dins de la quota de material s’hi inclou el preu de les sortides
programades al Pla Anual de Centre (PAC).

IMPORTANT:
Tant per poder gaudir de les sortides lúdico-culturals organitzades i integrades en el
preu del material escolar com de les colònies, S’HAURÀ D’ESTAR AL CORRENT DE
PAGAMENT”.
IMPORT I FORMA DE PAGAMENT DE LA QUOTA DE L’AMPA
L’import de la quota de soci de l’AMPA és de 16 €. Aquesta quota s’afegirà al primer rebut de
la quota de material (l’import d’aquest serà de 76 €)

IMPORT DE LA QUOTA DE MATERIAL I

FORMA DE PAGAMENT

La quota de material escolar per aquest curs 2013-2014, és manté l’import de 225€.
La forma de pagament serà la següent:
Mes d’octubre
Mes de novembre
Mes de desembre
Mes de febrer

60 € material escolar + 16 € quota AMPA
55 € material escolar
55 € material escolar
55 € material escolar

TOTAL 76 €

Els rebuts es passaran de l’1 al 10 dels mesos indicats.
Tots els rebuts es domiciliaran a través de l’entitat BBVA. Abans de passar el rebut, es notificarà a
les famílies.
NOVETAT : Del 1 al 5 de juny de 2015, es passarà a cobrament el primer rebut de material
escolar per al curs 2015-2016 per un import de 55€
Els rebuts retornats s’hauran de pagar en efectiu a la secretaria de l’escola. La devolució
ocasionarà, per despeses de gestió bancària, l’increment d’4€ per rebut. L’augment de l’import
de la devolució de rebuts, ve donat per la modificació per part de l’entitat bancària dels imports de
cobrament per gestió de devolució.

INFORMACIÓ SOBRE COLÒNIES I EL SEU PAGAMENT
El pagament de les colònies s’haurà de realitzar a l’entitat BBVA Oficina 1387, carrer Manuel
Girona 45-47 o bé per transferència bancària:
Número de compte bancari 0182-1387-11-0200031511
Durant el primer trimestre del curs i abans del 12 de desembre, s’haurà de fer efectiva una
bestreta de 50€.
Una vegada realitzat el pagament s’haurà d’entregar còpia de l’ ingrés al tutor/a
corresponent
Cada tutor/a informarà de les dates en les quals s’ha de procedir a fer el pagament de la resta de
la quantia final.
CICLE
Infantil P5
Cicle Inicial 2n
Cicle Mitjà 3r
Cicle Mitjà 4t
Cicle Superior 6è

DATA
18 i 19 de maig
14 i 15 d’abril
13 a 15 de maig
13 a 15 de maig
1 al 5 de juny

LLOC
Sant Martí Sarroca
Can Rigol (Begues)
Can Grau (Olivella)
La Rectoria (Vallcàrquera)
Tossa de Mar VIATGE DE FI DE PRIMÀRIA

