Informació necessària per a
l’inici del curs 2018-2019

INFORMACIÓ GENERAL PER LES
FAMÍLIES

REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES
A començament de curs es fa una reunió general amb les famílies de cada
nivell.

 Reunió amb les famílies dels alumnes de P3
La reunió amb les famílies dels alumnes de P3 es farà el dia 4 de setembre a
les 17.00 hores, a la sala de psicomotricitat.
En aquesta reunió s’explicarà el funcionament del curs i les tutores us
donaran dia i hora per fer una entrevista individual i tractar temes exclusius
de cada nen/a, així com l’adaptació del grup.

 Reunió de les famílies dels alumnes de 1r
Es farà el dia 6 de setembre a les 17.00 hores, a la sala de psicomotricitat.
 Entrevistes amb les famílies dels alumnes d’altres cursos,

nous al centre
Entrevista individual amb les famílies dels alumnes de nova matriculació: el
dia 7 de setembre, a hores convingudes. La tutora del grup contactarà amb
la família.

 La resta de grups:
Es convocaran les reunions grupals d’inici de curs del 17 al 28 de setembre
de 2018.

CALENDARI ESCOLAR 2018-2019
 Inici de les classes: 12 de setembre de 2018.
 Finalització de les classes: 21 de juny de 2019.

Vacances escolars i dies festius
 Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós
inclosos.
 Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
 Tres dies de lliure disposició comuns a tots els centres escolars del
municipi.


2 de novembre de 2018



7 de desembre de 2018



4 de març de 2019

 Un dia de festa local: 13 de juny de 2019

 Col•laboració amb l'escola: l’associació de mares i pares és la forma
més eficaç que tenen les famílies d’organitzar-se i participar
activament en la vida del centre, amb trobades periòdiques de la
junta amb l’equip directiu per mantenir una col•laboració mútua.
 Activitats extraescolars: l’AMPA del centre organitza les activitats
extraescolars, mitjançant l’empresa Àmbit. L'horari de les activitats
extraescolars és al migdia i de 16.15 h. a 18.00 h.
 Acollida matinal: de dilluns a divendres de 7.45 h. a 8.45 h. Per
aquesta activitat us heu de posar en contacte amb EUMASERVEIS.
 Material escolar col•lectiu: el preu del material col•lectiu és de 90 €
per tots els alumnes. El pagament es fa mitjançant el terminal TPV
que tenim al vestíbul de l’escola, a la Web TPV i l’app al mòbil.
 Venda de llibres i material escolar individual: l’AMPA de l’escola
s’encarrega de la venda de llibres i del material individual per
facilitar-ne l’adquisició a totes les famílies.
L’AMPA disposa d’aquests mitjans per tal de mantenir informats a totes
les famílies:
 Adreça electrònica: info@ampalolaanglada.cat
 Pàgina web: http://www.ampalolaanglada.cat
 Twitter: @ampalolanglada
 Facebook: https://www.facebook.com/ampalolanglada/
 Instagram: @ampalolanglada

MENJADOR ESCOLAR
L’escola disposa de servei de cuina pròpia i menjador, gestionat per
EUMASERVEIS Escolars S.L.
Més informació:
eumaserveis@hotmail.com
Bústies Menjador, a les portes de l’escola.
Telf: 93 395 38 73
Aquest número de telèfon és directe amb el servei de menjador. És el que
heu de fer servir per a qualsevol comunicació amb el menjador.
Horari del menjador: de 12.15 h. a 14.45 h.
Els alumnes de P3 fan migdiada els dos primers trimestres, el tercer
trimestres és opcional.
Què cal que els alumnes portin al menjador
P3 :
 Una bossa de roba amb un pitet de goma per cada dia.
 Un llençol de sobre, mida llit petit.
La resta d’alumnes
 Una bossa amb els estris de neteja bucal.

ALTRES INFORMACIONS
Aniversaris
El nen pot celebrar el seu aniversari a l’escola
portant un petit detall per tots els seus companys. Si
es vol fer una festa, fora de l’escola, les invitacions
es donaran a l’escola només si es conviden a tots els
nens i nenes de la seva classe.

Malalties
Si un nen té febre ha de romandre a casa. Si la febre
comença a l’escola es trucarà als pares per tal que el
vinguin a buscar.
Les faltes d’assistències s’han de justificar, sempre, per
escrit.
A l’escola no estem autoritzats a donar medicaments. Aquests es donaran
sempre que hi hagi un informe mèdic, la recepta amb la dosi i una
autorització dels pares. Si no és totalment necessari, els medicaments s’han
de donar a casa.
Assegureu-vos que els medicaments que porteu a l’escola estiguin en bones
condicions i que no estiguin caducats.
Si un nen ha d’anar al metge en horari lectiu, els pares l’han de venir a
buscar i, posteriorment, portar el justificant.

Sortides i colònies
Durant el curs es faran sortides de migdia i algunes de tot
el dia.
Les colònies es faran al finalitzar el cicle: P5, 2n, 4t i 6è.

IMPORTANT!!!!!
Un cop s’han tancat les portes de l’escola, no es recollirà
cap cosa oblidada a casa, a no ser que sigui l’esmorzar i
de forma ocasional.

ENS PREPAREM PER INICIAR EL CURS!!!

P3 – P4 – P5

PER TOTS ELS GRUPS D’EDUCACIÓ INFANTIL: P3, P4 i P5
Horari
L’horari és de 8.45h. a 12.15h. i de 14.45h. a 16.15h.
Fins l’últim dia del mes de setembre podeu
acompanyar i recollir els vostres fills a les classes. A
partir d’aleshores, a les hores d’entrada, els podreu
acompanyar fins a la tanca del pati d’Infantil i ells sols aniran fins a la porta
de la seva classe, on la mestra els estarà esperant per rebre’ls i entrar tots
junt a l’aula. Per anar-los a buscar heu d’entrar fins a la porta de la classe.
És molt important que els pares siguin puntuals a l’entrada i sortida de
l’escola. Si no arribeu a l’hora a la sortida heu d’avisar i al nen el portarem
a ludoteca d’extraescolars (servei de pagament).
Si ve alguna persona que no és l’habitual a recollir el nen és imprescindible
avisar als mestres, per telèfon i per correu electrònic. En cap cas deixarem
sortir un nen amb una persona estranya.

La motxilla
Ha de ser sense rodes, però amb una mida adient per encabir les
coses de menjador, l’esmorzar, la bata quan toqui i la llibreta de
comunicats. Tot ha d’anar marcat amb el nom.

L’esmorzar
El nen portarà un petit esmorzar que sigui sa, dins d’un
recipient adequat i marcat amb el nom.

Les joguines
A l’escola hi ha moltes joguines, no cal portar-ne de
casa.

Psicomotricitat
S’ha de portar: xandall i calçat esportiu.

Educació infantil P3
Entrada esglaonada per a l’adaptació dels alumnes
L’entrada dels dos primers dies de curs es fa de forma progressiva.
El primer dia, la meitat del grup vindrà de 8.45 h. a 10.15 h (primer torn) i
l’altra de 10.45h. a 12.15h (segon torn).
L’endemà es canviarà l’ordre d’entrada: els que
havien vingut en el primer torn, ara ho faran en
el segon i els altres al revés.
El tercer dia tots els alumnes vindran de 8:45h.
a 12.15h. A la tarda els nens de P3 no vindran a
l’escola.
Es recomana que en aquests dies d’adaptació els nens marxin a casa a dinar.
Tot i així, hi ha la possibilitat, si és estrictament necessari, de fer ús del
servei de menjador.
El quart dia ja es farà l’horari normal, com la resta de l’escola: de 8.45 a
12.15 i de 14.45 a 16.15.

QUÈ CAL QUE PORTIN A LA CLASSE ELS ALUMNES
 Una bata cordada per davant, amb botons grossos, punys de goma,
beta ampla per poder-la penjar i marcada amb el nom. Els nens la
portaran a casa per rentar-la els dimecres i els divendres.
 Una capsa de mocadors de paper.
 Un paquet de tovalloles humides.
 Una muda completa i còmoda dins una bossa gran de roba (samarreta,
pantalons, mitjons, jersei i sabates) tot marcat.
 Got de plàstic amb el nom.

Educació infantil P4 i P5
QUÈ CAL QUE PORTIN A LA CLASSE ELS ALUMNES
 Una bata cordada per davant, amb botons grossos, punys de goma,
beta ampla per poder-la penjar i marcada amb el nom. Els nens la
portaran a casa per rentar-la els dimecres i els divendres.
 Una capsa de mocadors de paper.
 Un paquet de tovalloles humides.
 Una muda només pels alumnes que ho necessitin, tot marcat.
 Got de plàstic amb el nom.

Cicle inicial: 1r i 2n
Cicle mitjà: 3r i 4t
Cicle superior: 5è i 6è

PER TOTS ELS GRUPS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Horari
L’horari és de 8.45h. a 12.15h. i de 14.45h. a 16.15h.
És molt important la puntualitat a l’escola. Per això us
demanem que els vostres fills arribin amb temps suficient
i que, si els heu de venir a buscar, també sigueu puntuals.
Si per alguna raó no arribeu a l’hora de sortida heu
d’avisar i al nen el portarem a ludoteca d’extraescolars (servei de
pagament).
Si ve alguna persona que no és l’habitual a recollir el nen és imprescindible
avisar als mestres, per telèfon i per correu electrònic. En cap cas deixarem
sortir un nen amb una persona estranya.

L’esmorzar
El nen portarà un petit esmorzar que sigui sa, dins d’un
recipient adequat i marcat amb el nom.

Les joguines
A l’escola hi ha moltes joguines, no cal portar-ne
de casa.

Altres
 L’agenda i la carpeta les facilita l’escola, no cal comprar-les.
 L’alumnat haurà de portar una bata pel dia que tinguin tallers.
 També serà necessari una capsa de mocadors de paper.
 Si un alumne porta un mòbil o qualsevol altre aparell electrònic,
aquest estarà desconnectat en horari escolar. Tampoc està permès
portar diners a l’escola. Cap mestre ni personal de centre es farà
responsable de la pèrdua o deteriorament dels mateixos.

Cicle inicial – 1r i 2n
Entrades i sortides
Els alumnes de cicle inicial entraran, sols, per l’Avda. Creu de Terme.
A l’hora de recollir-los, els pares podran entrar fins a les portes de vidre del
pati, on els mestres us faran entrega dels vostres fills (els alumnes de 1r per
la primera porta i els de 2n per la segona).

QUÈ CAL QUE PORTIN A LA CLASSE ELS ALUMNES
 Got de plàstic amb el nom.
 El material és d’ús col•lectiu.

PER FER EDUCACIÓ FÍSICA
Per fer Educació Física han de portar: xandall, calçat esportiu i una bossa
on han de posar-hi una samarreta de recanvi i una tovallola petita per
tornar a la classe amb condicions higièniques acceptables. Tot ha d’estar
marcat.

Cicle mitjà (3r i 4t) i Cicle superior (5è i 6è)
Entrades i sortides
Els alumnes de cicle mitjà i superior entraran, sols, per la porta del C/
Castellar.
Aquest alumnes podran sortir sols de l’escola, sempre i quan portin una
autorització signada pels seus pares. Aquells que no tinguin autorització
seran recollits per les seves famílies o per aquell qui estigui autoritzat a la
mateixa porta d’entrada.

PER FER EDUCACIÓ FÍSICA
S’ha de portar: roba i calçat còmode, Bossa amb samarreta interior de
recanvi, una tovalloleta i, opcionalment, desodorant .

QUÈ CAL QUE PORTIN A LA CLASSE ELS ALUMNES
Cicle mitjà- 3r
 Estoig amb llapis, goma, maquineta, colors de fusta i retoladors.
 Dues regles, una de 15 cm i una altra de 30 cm.
Cicle mitjà- 4t
 Estoig amb llapis, goma, maquineta, bolígrafs no retràctil vermell i
blau, colors de fusta i retoladors.
 Dues regles, una de 15 cm i una altra de 30 cm., un transportador
d’angles i un compàs.
5è i 6è (cicle superior)
 Estoig amb llapis, goma, maquineta, bolígraf no retràctil vermell i
blau o negre, llapis de colors de fusta i retoladors.
 Regles de 15 cm i de 30 cm, un transportador d’angles i un compàs.

