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Reunió amb les famílies
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El 29 de juny de 2022, a les 9.00 h, es farà la reunió amb totes les

famílies dels alumnes de I3. Es farà de manera presencial. En aquesta

reunió s’explicarà el funcionament del curs, els horaris de l'adaptació,

el material que s'ha de portar...

A més, la tutora us citarà per fer una entrevista individual, al setembre, i

tractar temes exclusius de cada nen/a. 

Famílies de I3

Famílies de 1r

 El 6 de setembre, a les 16.45 h. es farà la reunió amb les famílies dels

alumnes de 1r. Aquest curs es farà de manera presencial a les aules de

cada grup. En aquesta reunió s’explicarà el funcionament del curs i les

peculiaritats d'aquesta nova etapa. 

Alumnes nous al centre

Amb les famílies dels alumnes de nova matriculació, l'entrevista serà

individual, a hores convingudes, durant el mes de setembre. La tutora

del grup contactarà amb la família i concretaran si es fa de manera

virtual o presencial.

Resta d'alumnes

Es convocaran les reunions grupals d’inici de curs del 5 al 30 de

setembre de 2022. 



Calendari escolar 
2022-2023

Inici de curs: 5 de setembre de 2022 

Fi de curs: 22 de juny de 2023

Nadal: 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos

Setmana Santa: 3 al 10 d'abril de 2023, ambdós inclosos

Lliure disposició: 31 d'octubre de 2022

Festa local: 16 de setembre de 2022

Jornada continuada: 21 de desembre de 2022

                                 9 de desembre de 2022

                                 20 de febrer de 2023

                                 29 de maig de 2023

                          13 de juny de 2023

                                         5 al 22 de juny de 2023
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Coŀlaboració 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 coŀlaboració mútua.

                              ✔  Activitats extraescolars

                              ✔  Acollida matinal

                              ✔  Venda de llibres
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AFA

Contacte i xarxes socials
✔ Adreça electrònica: info@ampalolaanglada.cat

✔ Pàgina web: http://www.ampalolaanglada.cat

✔ Twitter: @ampalolanglada

✔ Facebook: https://www.facebook.com/ampalolanglada/

✔ Instagram: @ampalolanglada



L’escola disposa de servei de cuina pròpia i menjador, gestionat per
EUMASERVEIS Escolars S.L.

Per a més informació i/o dubtes adreceu-vos a:

✔ eumaserveis@hotmail.com

✔ Telèfon: 93 395 38 73 (durant el curs).

Aquest número de telèfon és directe amb el servei de menjador. És el que
heu de fer servir per a qualsevol comunicació amb aquest servei.

L'horari del menjador és de 12.15 h. a 14.45 h.

Per a les sortides, hi ha la possibilitat de tenir servei de pícnic. Els alumnes
que es quedin habitualment al menjador, si la família no manifesta el
contrari a l'empresa, se'ls proporcionarà el menjar de la sortida. La resta
d'alumnes que no fan ús habitual del servei de menjador, però vulguin
també pícnic ho hauran de comunicar a EUMASERVEIS Escolar S.L.

Menjador escolar
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L’infant pot celebrar el seu aniversari a l’escola portant un petit detall per

a la resta del grup. Si es vol fer una festa, fora de l’escola, les invitacions es

donaran al centre només si es conviden a tots els nens i nenes de la seva

classe.

Altres informacions
Aniversaris

Malalties
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Si un infant té febre (37ºC) ha de romandre a casa. Si la febre (37ºC)

comença a l’escola es trucarà a la família per tal que el vinguin a buscar.

Les faltes d’assistència s’han de justificar, sempre, per escrit.

A l’escola no estem autoritzats a donar medicaments. De manera

excepcional, aquests es donaran sempre que hi hagi un informe mèdic, la

recepta amb la dosi i una autorització de la família. 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 infant ha d’anar al metge en horari lectiu, i de manera puntual, ha de

ser recollit per un adult i, posteriorment, portar el justificant.

Durant el curs, es faran sortides de migdia i algunes de tot el dia.

Les colònies, normalment, es fan al finalitzar el cicle: I5, 2n, 4t i 6è.

Sortides i colònies

Malalties
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 a 
 iniciar el

curs...



Educació
infantil

I3, I4 i I5
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I3, I4 i I5 10

Motxilla

Horari

Esmorzar

Psicomotricitat

L’horari habitual és de 8.45h. a 12.15h. i de 14.45h. a 16.15h.

Les famílies de I3, durant el mes de setembre, podreu acompanyar i
recollir els vostres fills/es a la classe. A partir d’octubre, els infants
entraran sols fins a l'aula, hi haurà mestres que els acompanyaran.
A les sortides, un familiar els anirà a buscar a l'aula.

I4 i I5, des del primer dia, entraran sols i a la sortida les famílies els
anireu a buscar a l'aula.

És molt important que les famílies sigueu puntuals a l’entrada i a la
sortida de l’escola.

Si no arribeu a l’hora de sortida, heu d’avisar i portarem l’infant a
ludoteca d’extraescolars (servei de pagament).

Si ve alguna persona que no és l’habitual a recollir l'infant és
imprescindible avisar als mestres, per telèfon i també per correu
electrònic. En cap cas deixarem sortir cap alumne amb una
persona no autoritzada.

Ha de ser sense rodes, però amb una mida adient per encabir les
coses de menjador, la bosseta de roba (amb l’esmorzar i l’ampolla
d’aigua), la bata  amb botons i punys de goma, mocadors de paper

i la llibreta de comunicats. Tot ha d’anar marcat amb el nom. 

L’infant portarà un petit esmorzar que sigui sa, amb una ampolla

d’aigua reutilitzable de material resistent, dins d’una bosseta de
roba i tot marcat amb el nom.

Xandall i calçat esportiu, amb velcro.

Joguines

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



Què cal portar?
Una bata cordada per davant, amb botons grossos, punys

de goma, beta ampla per poder-la penjar i marcada amb

el nom. Es portarà a casa per rentar-la els divendres.

Una capsa de mocadors de paper. 

Un paquet de tovalloletes humides.

Sabatilles tipus “crocs”: Són per deixar a l’escola.

Bossa roba muda (dins d’una bossa de roba: pantaló

curt/llarg (segons temporada), samarreta i/o jersei,

calçotets/calces i mitjons. Tot marcat).

Una muda només pels alumnes que ho necessitin, tot marcat.

I3

I4-I5
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Adaptació I3
L’entrada dels primers dies de curs es farà de
forma progressiva.

5 i 6 de setembre 2022

La meitat del grup vindrà de 8.45h a 10.30h
(primer torn) i l’altra de 11.00h a 12.45h (segon
torn).

Sereu informats del torn que us toca.
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7 i 8 de setembre 2022

S’invertiran els torns.
Qui havia vingut en segon torn, vindrà en
primer torn, de 8.45h a 10.30h.
Qui havia vingut en primer torn, vindrà en
segon torn de 11.00h a 12.45h.

9de setembre 2022

Tothom vindrà pel matí, des de les 8.45h a les
12.00h. A la tarda, l'alumnat de I3 no assistirà a
l’escola.

Es recomana que en aquests dies d’adaptació els nens i les nenes marxin a
casa a dinar.
Tot i així, hi ha la possibilitat, si és estrictament necessari, de fer ús del
servei de menjador.
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Educació
primària

Cicle inicial: 1r, 2n
Cicle mitjà: 3r, 4t

Cicle superior: 5è, 6è



General
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Motxilla

Horari

Esmorzar

Educació física

Joguines

L’horari habitual és de 8.45h. a 12.15h. i de 14.45h. a 16.15h.

És molt important que les famílies sigueu puntuals a l’entrada i a la
sortida de l’escola.

Si no arribeu a l’hora de sortida, heu d’avisar i portarem l’infant a
ludoteca d’extraescolars (servei de pagament).

Si ve alguna persona que no és l’habitual a recollir l'infnat és
imprescindible avisar als mestres, per telèfon i per correu electrònic.
En cap cas deixarem sortir cap alumne amb una persona no
autoritzada.

Ha de ser sense rodes, però amb una mida adient per encabir totes
les coses necessàries: una bosseta de roba (amb l’esmorzar i
l’ampolla d’aigua), la bata quan toqui els dies de plàstica, els
llibres, la carpeta i agenda. Tot ha d’anar marcat amb el nom.

El material fungible (llapis, goma, maquineta, colors…), el
subministrarà l’escola de manera individual, juntament amb l’estoig.
En cap cas es podrà portar a casa, per tant, es recomana a les
famílies que en tinguin al domicili per tal que l’alumnat pugui
treballar, si és necessari.

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

L’infant portarà un petit esmorzar que sigui sa, amb una ampolla

d’aigua reutilitzable de material resistent, dins d’una bosseta de
roba i tot marcat amb el nom.

Roba d'esport, calçat esportiu i el cabell recollit.



Altres

L’agenda i la carpeta les facilita l’escola, no cal comprar-les.

El material fungible (llapis, goma, maquineta, colors…) el
facilitarà l’escola, no cal comprar-lo. Es vetllarà perquè
l’alumnat en faci un bon ús. Si no és així, l’haurà de portar de
casa seva.

L’alumnat haurà de portar una bata pel dia que tinguin tallers.

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.
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