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01 
ACOLLIDA DELS INFANTS NOUS I ADAPTACIÓ DE P3

El primer contacte amb l’escola ha de generar un record positiu i amable. És per això que 

l’entrada dels infants i les famílies noves es vol atendre especialment, donant-lis el temps 

necessari per conèixer l’escola i començar a confiar-hi. L’escola organitza una festa de benvin-

guda per a P3 abans de començar el curs, on els infants poden veure les aules i tenir el primer 

contacte amb les tutores d’una forma lúdica, de la mà de les famílies. Els infants que s’incorpo-

ren a altres cursos, són citats amb les seves famílies per venir a l’escola dies abans de 

començar. Poden, així, parlar amb la tutora o tutor, i conèixer els espais. En el cas dels infants 

de P3, durant els tres primers dies assisteixen al centre en grups reduïts i només durant la 

franja de matí. A la tarda, les mestres organitzen entrevistes curtes per conèixer les famílies.  

Les famílies d’infantil poden acompanyar els infants fins a les aules i també recollir-los, fent un 

traspàs més càlid entre el dins i el fora, fet que reverteix en el benestar dels infants i potencia 

el contacte entre les famílies i els mestres.  

02
ENTRADES I SORTIDES

Un hàbit molt important tant en les entrades com en les sortides, és la puntualitat. No oblidem 

que els adults som els responsables del fet que els infants arribin a l’hora, per això demanem 

rigorositat amb els horaris d'entrada a l'escola per tal de facilitar l'inici del bon dia a l’aula i les 

activitats de tarda. L’horari de l’escola és de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h.

 

Entrades: La porta de l’escola s’obrirà a les 9:00h i a les 15:00 h, i es tancarà a les 9:10h i a les 

15:10 h respectivament.

Per a les famílies d’infantil: L’entrada es farà per la porta del carrer Pujades. Cada matí podreu 

acompanyar la vostra filla o fill a l’aula amb l’objectiu de fer un comiat amable. La vostra presèn-

Organització

Fluvià
ESCOLA cia ajudarà en l’adquisició d’hàbits d’autonomia que treballem a través de l’endreça dels objec-

tes personals. Aquesta entrada relaxada haurà de tenir una durada màxima de 15 minuts. 

Durant el període d’adaptació de P3 aquesta estona es pot allargar una mica i per tant dema-

nem estar molt atents a les necessitats dels nens i nenes i per l’acompanyament que brindaran 

les professionals de l’escola. A les 15:00h les famílies d’infantil podran acompanyar els infants, 

de nou a l’aula, fins que es comencin els espais d’aprenentatge. Quan aquests espais s’iniciïn, 

i per tal de mantenir el bon funcionament dels mateixos, l’alumnat d’infantil ja hauran d’anar 

sols i soles cap a les aules.

Per a les famílies de primària: L’entrada es farà per la porta de la Plaça de les Sufragistes Catala-

nes. Els infants, des del primer dia de curs, entraran i pujaran soles i sols. En aquest moment, 

les famílies no poden pujar a les aules. Si hi ha la necessitat de comunicar alguna cosa a la 

tutora o tutor, caldrà fer servir l’aparatat de comunicació de la web (veure l’apartat 11 d’aquest 

mateix document).

Sortides: La porta s’obrirà a les 12:30h i a les 16:30h. 

A partir de les 12:40h, les nenes i els nens que no hagueu vingut a recollir, s’incorporaran al 

servei de menjador, sempre que no hi hagi una comunicació prèvia. I a partir de les 16:40h, els 

nens i les nenes que no hagueu vingut a recollir, s’incorporaran al servei d’acollida de tarda. En 

tots dos casos, la família haurà d’assumir les despeses corresponents.

A Infantil: recollireu els infants a les aules per tal de descobrir amb les nenes i els nens les nove-

tats de la classe. 

A Primària: recollireu els infants al pati. Els dies de pluja, la sortida es fa des de les aules.

Els infants de Primària (4t, 5è i 6è) que marxen soles i sols a casa necessiten tenir signada, pels 

seus familiars, l’autorització pertinent. Aquesta autorització la trobareu a la web de l’escola o a 

través de l’administrativa del centre.

Per tal que la tutora o tutor pugui acompanyar amb qualitat el moment de les sortides, cal 

evitar comunicacions o neguits en aquell moment. 

03
MATERIAL

Treballem amb material comú que compartim amb tots els companys i companyes. La quota 

que es paga cobreix el material d’ús personal i col·lectiu, com els estris per pintar, dibuixar, 

escriure, jocs, contes, joguines, material d’experimentació, material audiovisuals, etc. No fem 

servir llibres de text, però sí molts llibres de consulta i lectura que facilita l’escola.

L’escola posa a disposició dels infants uns materials dels quals se n’han de fer responsable. Si 

algun dels materials d’aquesta llista es perd o es fa malbé, l’infant, acompanyat per la seva 

família, l’haurà de comprar a través de l’administrativa del centre.

 

• Llibreta viatgera per a 1r, 2n i 3r.

• Agenda per a 4t, 5è i 6è. 

• Estoig per a 4t, 5è i 6è.

• Bossa de roba de P3 a 6è amb el nom de l’infant, que va i ve amb monogràfics, produccions i 

informes. A finals de 6è no cal que es torni.

• Caixa de cartró (espai personal per guardar la motxilla i la jaqueta).

• Calaixet de fusta de primària (espai personal per guardar la llibreta viatgera i el diari d’apre-

nentatge).

• Carpeta viatgera. 

• Carpesà per a primària, que es guarda a l’escola.

• Carpeta classificadora per a 4t, 5è i 6è, que es guarda a l’escola.

• Diari d’aprenentatge de primària.

• Maletes viatgeres, que marxen a casa periòdicament i que  són una mostra de com treballem 

dins l’escola. Es tracta de jocs i propostes literàries per compartir en família.

D’altra banda, els infants han de portar de casa uns materials específics que varien segons el 

cicle (podeu consultar-ho a la web de l’escola, dins l’apartat Documents).

04
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Al llarg del curs escolar es realitzen sortides i visites que van lligades al procés d’ensenyament- 

aprenentatge que vivim a l’escola (museus, audicions musicals, visites pel barri, excursions a la 

natura, etc.).  Al començar l’escola, es lliurarà un full general d’autorització per a totes les sorti-

des que es realitzin durant el curs. Les sortides previstes es presentaran a la reunió d’inici de 

curs. Per a les colònies (P5, 3r, 4t i 6è, en aquest curs 2018-2019) es lliurarà una autorització 

específica.

05 

QUOTES

S’estableix una quota anual de 200€ que cobreix totes les despeses de material i activitats 

complementàries. L’abonament de la quota es farà per domiciliació bancaria. Al començar 

l’escola, es lliurarà un full d’autorització de domiciliació bancària amb les diferents opcions de 

pagament.

Els grups que van de colònies (P5, 3r, 4t i 6è, en aquest curs 2018-2019), hauran de fer un 

ingrés específic en relació a aquesta activitat. En les reunions de famílies i al llarg del curs 

anireu rebent més informació.

06
MEDICAMENTS, MALALTIES I ACCIDENTS

Si l’infant presenta símptomes de malaltia (conjuntivitis, febre, diarrea, erupcions a la pell, polls 

etc.) no pot venir a l’escola. En el cas de detectar aquests símptomes a l’escola, s’avisarà a la 

família, per tal que vingueu a buscar l’infant.

Es disposa d’un full d’autorització general per poder administrar paracetamol a l’infant en cas 

de presentar febre superior a 38ºC i mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui 

portar a casa. Aquest full es pot descarregar de la web de l’escola o bé demanar-ho a l’adminis-

trativa del centre.

En cas d’un tractament puntual, entenem que els medicaments són responsabilitat de la famí-

lia. Per tant, és aconsellable fer coincidir les dosis amb els moments d’estada a casa. Si això no 

fos possible, és imprescindible comunicar-ho a través del formulari de la web de l’escola (apar-

tat Comunicacions) o bé a través d’un full d’autorització específica de medicaments que podeu 

demanar a l’administrativa del centre. A més, a la capsa del medicament s’haurà d’apuntar el 

nom de l’infant, la dosi que ha de prendre i l’hora d’administració.  Per poder administrar el 

medicament és imprescindible que adjunteu la Prescripció Facultativa del metge. Si no ho 

feu, en cap cas li podrem donar. 

En cas d’accident, s’avisarà sempre a la família perquè vingui a buscar a l’infant i el porti al 

metge. En cas de no localitzar ningú, i depenent de la gravetat, es portarà l’infant al centre 

d’atenció primària més proper o es trucarà al servei d’urgències.

07
ESMORZAR 

Els infants podran portar a l’escola un petit esmorzar: fruita tallada, fruits secs, cereals, entrepà 

petit, galetes etc. L’esmorzar haurà d’anar dins d’una carmanyola de fàcil obertura i amb el nom 

posat. No es podran portar: sucs, làctics líquids, iogurts, pastes industrials.

08
ANIVERSARIS

A Infantil, hi ha la possibilitat de celebrar l’aniversari amb totes les companyses i companys de 

l’aula i convidar-los a esmorzar una coca de iogurt o pa de pessic. És important informar 

prèviament a la tutora o tutor per preveure les al·lèrgies i possibles sortides. No es podran 

portar joguines, llaminadures ni begudes per oferir als companys/es. 

A Primària no celebrem els aniversaris amb pastissos. Compartim amb el grup altres maneres 

de celebrar aquest dia tan especial sense caure en el consum.

L’escola no es farà responsable de repartir les invitacions dels aniversaris que se celebrin fora 

del centre.

09
DRETS D’IMATGE

L’equip de mestres i els alumnes realitzen fotografies i vídeos dels moments de vida a l’escola 

(joc, treball a l’aula, festes, sortides....) que serveixen per documentar els processos d’aprenen-

tatge. L’escola necessita l’autorització de les famílies per poder fer ús de les imatges dels 

infants. A principi de curs es facilitarà el full d’autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publi-

cació de dades de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat.
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ACOLLIDA DELS INFANTS NOUS I ADAPTACIÓ DE P3

El primer contacte amb l’escola ha de generar un record positiu i amable. És per això que 

l’entrada dels infants i les famílies noves es vol atendre especialment, donant-lis el temps 

necessari per conèixer l’escola i començar a confiar-hi. L’escola organitza una festa de benvin-

guda per a P3 abans de començar el curs, on els infants poden veure les aules i tenir el primer 

contacte amb les tutores d’una forma lúdica, de la mà de les famílies. Els infants que s’incorpo-

ren a altres cursos, són citats amb les seves famílies per venir a l’escola dies abans de 

començar. Poden, així, parlar amb la tutora o tutor, i conèixer els espais. En el cas dels infants 

de P3, durant els tres primers dies assisteixen al centre en grups reduïts i només durant la 

franja de matí. A la tarda, les mestres organitzen entrevistes curtes per conèixer les famílies.  

Les famílies d’infantil poden acompanyar els infants fins a les aules i també recollir-los, fent un 

traspàs més càlid entre el dins i el fora, fet que reverteix en el benestar dels infants i potencia 

el contacte entre les famílies i els mestres.  

02
ENTRADES I SORTIDES

Un hàbit molt important tant en les entrades com en les sortides, és la puntualitat. No oblidem 

que els adults som els responsables del fet que els infants arribin a l’hora, per això demanem 

rigorositat amb els horaris d'entrada a l'escola per tal de facilitar l'inici del bon dia a l’aula i les 

activitats de tarda. L’horari de l’escola és de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h.

 

Entrades: La porta de l’escola s’obrirà a les 9:00h i a les 15:00 h, i es tancarà a les 9:10h i a les 

15:10 h respectivament.

Per a les famílies d’infantil: L’entrada es farà per la porta del carrer Pujades. Cada matí podreu 

acompanyar la vostra filla o fill a l’aula amb l’objectiu de fer un comiat amable. La vostra presèn-

cia ajudarà en l’adquisició d’hàbits d’autonomia que treballem a través de l’endreça dels objec-

tes personals. Aquesta entrada relaxada haurà de tenir una durada màxima de 15 minuts. 

Durant el període d’adaptació de P3 aquesta estona es pot allargar una mica i per tant dema-

nem estar molt atents a les necessitats dels nens i nenes i per l’acompanyament que brindaran 

les professionals de l’escola. A les 15:00h les famílies d’infantil podran acompanyar els infants, 

de nou a l’aula, fins que es comencin els espais d’aprenentatge. Quan aquests espais s’iniciïn, 

i per tal de mantenir el bon funcionament dels mateixos, l’alumnat d’infantil ja hauran d’anar 

sols i soles cap a les aules.

Per a les famílies de primària: L’entrada es farà per la porta de la Plaça de les Sufragistes Catala-

nes. Els infants, des del primer dia de curs, entraran i pujaran soles i sols. En aquest moment, 

les famílies no poden pujar a les aules. Si hi ha la necessitat de comunicar alguna cosa a la 

tutora o tutor, caldrà fer servir l’aparatat de comunicació de la web (veure l’apartat 11 d’aquest 

mateix document).

Sortides: La porta s’obrirà a les 12:30h i a les 16:30h. 

A partir de les 12:40h, les nenes i els nens que no hagueu vingut a recollir, s’incorporaran al 

servei de menjador, sempre que no hi hagi una comunicació prèvia. I a partir de les 16:40h, els 

nens i les nenes que no hagueu vingut a recollir, s’incorporaran al servei d’acollida de tarda. En 

tots dos casos, la família haurà d’assumir les despeses corresponents.

A Infantil: recollireu els infants a les aules per tal de descobrir amb les nenes i els nens les nove-

tats de la classe. 

A Primària: recollireu els infants al pati. Els dies de pluja, la sortida es fa des de les aules.

Els infants de Primària (4t, 5è i 6è) que marxen soles i sols a casa necessiten tenir signada, pels 

seus familiars, l’autorització pertinent. Aquesta autorització la trobareu a la web de l’escola o a 

través de l’administrativa del centre.

Per tal que la tutora o tutor pugui acompanyar amb qualitat el moment de les sortides, cal 

evitar comunicacions o neguits en aquell moment. 

03
MATERIAL

Treballem amb material comú que compartim amb tots els companys i companyes. La quota 

que es paga cobreix el material d’ús personal i col·lectiu, com els estris per pintar, dibuixar, 

escriure, jocs, contes, joguines, material d’experimentació, material audiovisuals, etc. No fem 

servir llibres de text, però sí molts llibres de consulta i lectura que facilita l’escola.

L’escola posa a disposició dels infants uns materials dels quals se n’han de fer responsable. Si 

algun dels materials d’aquesta llista es perd o es fa malbé, l’infant, acompanyat per la seva 

família, l’haurà de comprar a través de l’administrativa del centre.

 

• Llibreta viatgera per a 1r, 2n i 3r.

• Agenda per a 4t, 5è i 6è. 

• Estoig per a 4t, 5è i 6è.

• Bossa de roba de P3 a 6è amb el nom de l’infant, que va i ve amb monogràfics, produccions i 

informes. A finals de 6è no cal que es torni.

• Caixa de cartró (espai personal per guardar la motxilla i la jaqueta).

• Calaixet de fusta de primària (espai personal per guardar la llibreta viatgera i el diari d’apre-

nentatge).

• Carpeta viatgera. 

• Carpesà per a primària, que es guarda a l’escola.

• Carpeta classificadora per a 4t, 5è i 6è, que es guarda a l’escola.

• Diari d’aprenentatge de primària.

• Maletes viatgeres, que marxen a casa periòdicament i que  són una mostra de com treballem 

dins l’escola. Es tracta de jocs i propostes literàries per compartir en família.

D’altra banda, els infants han de portar de casa uns materials específics que varien segons el 

cicle (podeu consultar-ho a la web de l’escola, dins l’apartat Documents).

04
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Al llarg del curs escolar es realitzen sortides i visites que van lligades al procés d’ensenyament- 

aprenentatge que vivim a l’escola (museus, audicions musicals, visites pel barri, excursions a la 

natura, etc.).  Al començar l’escola, es lliurarà un full general d’autorització per a totes les sorti-

des que es realitzin durant el curs. Les sortides previstes es presentaran a la reunió d’inici de 

curs. Per a les colònies (P5, 3r, 4t i 6è, en aquest curs 2018-2019) es lliurarà una autorització 

específica.

05 

QUOTES

S’estableix una quota anual de 200€ que cobreix totes les despeses de material i activitats 

complementàries. L’abonament de la quota es farà per domiciliació bancaria. Al començar 

l’escola, es lliurarà un full d’autorització de domiciliació bancària amb les diferents opcions de 

pagament.

Els grups que van de colònies (P5, 3r, 4t i 6è, en aquest curs 2018-2019), hauran de fer un 

ingrés específic en relació a aquesta activitat. En les reunions de famílies i al llarg del curs 

anireu rebent més informació.

06
MEDICAMENTS, MALALTIES I ACCIDENTS

Si l’infant presenta símptomes de malaltia (conjuntivitis, febre, diarrea, erupcions a la pell, polls 

etc.) no pot venir a l’escola. En el cas de detectar aquests símptomes a l’escola, s’avisarà a la 

família, per tal que vingueu a buscar l’infant.

Es disposa d’un full d’autorització general per poder administrar paracetamol a l’infant en cas 

de presentar febre superior a 38ºC i mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui 

portar a casa. Aquest full es pot descarregar de la web de l’escola o bé demanar-ho a l’adminis-

trativa del centre.

En cas d’un tractament puntual, entenem que els medicaments són responsabilitat de la famí-

lia. Per tant, és aconsellable fer coincidir les dosis amb els moments d’estada a casa. Si això no 

fos possible, és imprescindible comunicar-ho a través del formulari de la web de l’escola (apar-

tat Comunicacions) o bé a través d’un full d’autorització específica de medicaments que podeu 

demanar a l’administrativa del centre. A més, a la capsa del medicament s’haurà d’apuntar el 

nom de l’infant, la dosi que ha de prendre i l’hora d’administració.  Per poder administrar el 

medicament és imprescindible que adjunteu la Prescripció Facultativa del metge. Si no ho 

feu, en cap cas li podrem donar. 

En cas d’accident, s’avisarà sempre a la família perquè vingui a buscar a l’infant i el porti al 

metge. En cas de no localitzar ningú, i depenent de la gravetat, es portarà l’infant al centre 

d’atenció primària més proper o es trucarà al servei d’urgències.

07
ESMORZAR 

Els infants podran portar a l’escola un petit esmorzar: fruita tallada, fruits secs, cereals, entrepà 

petit, galetes etc. L’esmorzar haurà d’anar dins d’una carmanyola de fàcil obertura i amb el nom 

posat. No es podran portar: sucs, làctics líquids, iogurts, pastes industrials.

08
ANIVERSARIS

A Infantil, hi ha la possibilitat de celebrar l’aniversari amb totes les companyses i companys de 

l’aula i convidar-los a esmorzar una coca de iogurt o pa de pessic. És important informar 

prèviament a la tutora o tutor per preveure les al·lèrgies i possibles sortides. No es podran 

portar joguines, llaminadures ni begudes per oferir als companys/es. 

A Primària no celebrem els aniversaris amb pastissos. Compartim amb el grup altres maneres 

de celebrar aquest dia tan especial sense caure en el consum.

L’escola no es farà responsable de repartir les invitacions dels aniversaris que se celebrin fora 

del centre.

09
DRETS D’IMATGE

L’equip de mestres i els alumnes realitzen fotografies i vídeos dels moments de vida a l’escola 

(joc, treball a l’aula, festes, sortides....) que serveixen per documentar els processos d’aprenen-

tatge. L’escola necessita l’autorització de les famílies per poder fer ús de les imatges dels 

infants. A principi de curs es facilitarà el full d’autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publi-

cació de dades de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat.
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ACOLLIDA DELS INFANTS NOUS I ADAPTACIÓ DE P3

El primer contacte amb l’escola ha de generar un record positiu i amable. És per això que 

l’entrada dels infants i les famílies noves es vol atendre especialment, donant-lis el temps 

necessari per conèixer l’escola i començar a confiar-hi. L’escola organitza una festa de benvin-

guda per a P3 abans de començar el curs, on els infants poden veure les aules i tenir el primer 

contacte amb les tutores d’una forma lúdica, de la mà de les famílies. Els infants que s’incorpo-

ren a altres cursos, són citats amb les seves famílies per venir a l’escola dies abans de 

començar. Poden, així, parlar amb la tutora o tutor, i conèixer els espais. En el cas dels infants 

de P3, durant els tres primers dies assisteixen al centre en grups reduïts i només durant la 

franja de matí. A la tarda, les mestres organitzen entrevistes curtes per conèixer les famílies.  

Les famílies d’infantil poden acompanyar els infants fins a les aules i també recollir-los, fent un 

traspàs més càlid entre el dins i el fora, fet que reverteix en el benestar dels infants i potencia 

el contacte entre les famílies i els mestres.  

02
ENTRADES I SORTIDES

Un hàbit molt important tant en les entrades com en les sortides, és la puntualitat. No oblidem 

que els adults som els responsables del fet que els infants arribin a l’hora, per això demanem 

rigorositat amb els horaris d'entrada a l'escola per tal de facilitar l'inici del bon dia a l’aula i les 

activitats de tarda. L’horari de l’escola és de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h.

 

Entrades: La porta de l’escola s’obrirà a les 9:00h i a les 15:00 h, i es tancarà a les 9:10h i a les 

15:10 h respectivament.

Per a les famílies d’infantil: L’entrada es farà per la porta del carrer Pujades. Cada matí podreu 

acompanyar la vostra filla o fill a l’aula amb l’objectiu de fer un comiat amable. La vostra presèn-

cia ajudarà en l’adquisició d’hàbits d’autonomia que treballem a través de l’endreça dels objec-

tes personals. Aquesta entrada relaxada haurà de tenir una durada màxima de 15 minuts. 

Durant el període d’adaptació de P3 aquesta estona es pot allargar una mica i per tant dema-

nem estar molt atents a les necessitats dels nens i nenes i per l’acompanyament que brindaran 

les professionals de l’escola. A les 15:00h les famílies d’infantil podran acompanyar els infants, 

de nou a l’aula, fins que es comencin els espais d’aprenentatge. Quan aquests espais s’iniciïn, 

i per tal de mantenir el bon funcionament dels mateixos, l’alumnat d’infantil ja hauran d’anar 

sols i soles cap a les aules.

Per a les famílies de primària: L’entrada es farà per la porta de la Plaça de les Sufragistes Catala-

nes. Els infants, des del primer dia de curs, entraran i pujaran soles i sols. En aquest moment, 

les famílies no poden pujar a les aules. Si hi ha la necessitat de comunicar alguna cosa a la 

tutora o tutor, caldrà fer servir l’aparatat de comunicació de la web (veure l’apartat 11 d’aquest 

mateix document).

Sortides: La porta s’obrirà a les 12:30h i a les 16:30h. 

A partir de les 12:40h, les nenes i els nens que no hagueu vingut a recollir, s’incorporaran al 

servei de menjador, sempre que no hi hagi una comunicació prèvia. I a partir de les 16:40h, els 

nens i les nenes que no hagueu vingut a recollir, s’incorporaran al servei d’acollida de tarda. En 

tots dos casos, la família haurà d’assumir les despeses corresponents.

A Infantil: recollireu els infants a les aules per tal de descobrir amb les nenes i els nens les nove-

tats de la classe. 

A Primària: recollireu els infants al pati. Els dies de pluja, la sortida es fa des de les aules.

Els infants de Primària (4t, 5è i 6è) que marxen soles i sols a casa necessiten tenir signada, pels 

seus familiars, l’autorització pertinent. Aquesta autorització la trobareu a la web de l’escola o a 

través de l’administrativa del centre.

Per tal que la tutora o tutor pugui acompanyar amb qualitat el moment de les sortides, cal 

evitar comunicacions o neguits en aquell moment. 

03
MATERIAL

Treballem amb material comú que compartim amb tots els companys i companyes. La quota 

que es paga cobreix el material d’ús personal i col·lectiu, com els estris per pintar, dibuixar, 

escriure, jocs, contes, joguines, material d’experimentació, material audiovisuals, etc. No fem 

servir llibres de text, però sí molts llibres de consulta i lectura que facilita l’escola.

L’escola posa a disposició dels infants uns materials dels quals se n’han de fer responsable. Si 

algun dels materials d’aquesta llista es perd o es fa malbé, l’infant, acompanyat per la seva 

família, l’haurà de comprar a través de l’administrativa del centre.

 

• Llibreta viatgera per a 1r, 2n i 3r.

• Agenda per a 4t, 5è i 6è. 

• Estoig per a 4t, 5è i 6è.

• Bossa de roba de P3 a 6è amb el nom de l’infant, que va i ve amb monogràfics, produccions i 

informes. A finals de 6è no cal que es torni.

• Caixa de cartró (espai personal per guardar la motxilla i la jaqueta).

• Calaixet de fusta de primària (espai personal per guardar la llibreta viatgera i el diari d’apre-

nentatge).

• Carpeta viatgera. 

• Carpesà per a primària, que es guarda a l’escola.

• Carpeta classificadora per a 4t, 5è i 6è, que es guarda a l’escola.

• Diari d’aprenentatge de primària.

• Maletes viatgeres, que marxen a casa periòdicament i que  són una mostra de com treballem 

dins l’escola. Es tracta de jocs i propostes literàries per compartir en família.

D’altra banda, els infants han de portar de casa uns materials específics que varien segons el 

cicle (podeu consultar-ho a la web de l’escola, dins l’apartat Documents).

04
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Al llarg del curs escolar es realitzen sortides i visites que van lligades al procés d’ensenyament- 

aprenentatge que vivim a l’escola (museus, audicions musicals, visites pel barri, excursions a la 

natura, etc.).  Al començar l’escola, es lliurarà un full general d’autorització per a totes les sorti-

des que es realitzin durant el curs. Les sortides previstes es presentaran a la reunió d’inici de 

curs. Per a les colònies (P5, 3r, 4t i 6è, en aquest curs 2018-2019) es lliurarà una autorització 

específica.

05 

QUOTES

S’estableix una quota anual de 200€ que cobreix totes les despeses de material i activitats 

complementàries. L’abonament de la quota es farà per domiciliació bancaria. Al començar 

l’escola, es lliurarà un full d’autorització de domiciliació bancària amb les diferents opcions de 

pagament.

Els grups que van de colònies (P5, 3r, 4t i 6è, en aquest curs 2018-2019), hauran de fer un 

ingrés específic en relació a aquesta activitat. En les reunions de famílies i al llarg del curs 

anireu rebent més informació.

06
MEDICAMENTS, MALALTIES I ACCIDENTS

Si l’infant presenta símptomes de malaltia (conjuntivitis, febre, diarrea, erupcions a la pell, polls 

etc.) no pot venir a l’escola. En el cas de detectar aquests símptomes a l’escola, s’avisarà a la 

família, per tal que vingueu a buscar l’infant.

Es disposa d’un full d’autorització general per poder administrar paracetamol a l’infant en cas 

de presentar febre superior a 38ºC i mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui 

portar a casa. Aquest full es pot descarregar de la web de l’escola o bé demanar-ho a l’adminis-

trativa del centre.

En cas d’un tractament puntual, entenem que els medicaments són responsabilitat de la famí-

lia. Per tant, és aconsellable fer coincidir les dosis amb els moments d’estada a casa. Si això no 

fos possible, és imprescindible comunicar-ho a través del formulari de la web de l’escola (apar-

tat Comunicacions) o bé a través d’un full d’autorització específica de medicaments que podeu 

demanar a l’administrativa del centre. A més, a la capsa del medicament s’haurà d’apuntar el 

nom de l’infant, la dosi que ha de prendre i l’hora d’administració.  Per poder administrar el 

medicament és imprescindible que adjunteu la Prescripció Facultativa del metge. Si no ho 

feu, en cap cas li podrem donar. 

En cas d’accident, s’avisarà sempre a la família perquè vingui a buscar a l’infant i el porti al 

metge. En cas de no localitzar ningú, i depenent de la gravetat, es portarà l’infant al centre 

d’atenció primària més proper o es trucarà al servei d’urgències.

07
ESMORZAR 

Els infants podran portar a l’escola un petit esmorzar: fruita tallada, fruits secs, cereals, entrepà 

petit, galetes etc. L’esmorzar haurà d’anar dins d’una carmanyola de fàcil obertura i amb el nom 

posat. No es podran portar: sucs, làctics líquids, iogurts, pastes industrials.

08
ANIVERSARIS

A Infantil, hi ha la possibilitat de celebrar l’aniversari amb totes les companyses i companys de 

l’aula i convidar-los a esmorzar una coca de iogurt o pa de pessic. És important informar 

prèviament a la tutora o tutor per preveure les al·lèrgies i possibles sortides. No es podran 

portar joguines, llaminadures ni begudes per oferir als companys/es. 

A Primària no celebrem els aniversaris amb pastissos. Compartim amb el grup altres maneres 

de celebrar aquest dia tan especial sense caure en el consum.

L’escola no es farà responsable de repartir les invitacions dels aniversaris que se celebrin fora 

del centre.

09
DRETS D’IMATGE

L’equip de mestres i els alumnes realitzen fotografies i vídeos dels moments de vida a l’escola 

(joc, treball a l’aula, festes, sortides....) que serveixen per documentar els processos d’aprenen-

tatge. L’escola necessita l’autorització de les famílies per poder fer ús de les imatges dels 

infants. A principi de curs es facilitarà el full d’autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publi-

cació de dades de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat.



01 
ACOLLIDA DELS INFANTS NOUS I ADAPTACIÓ DE P3

El primer contacte amb l’escola ha de generar un record positiu i amable. És per això que 

l’entrada dels infants i les famílies noves es vol atendre especialment, donant-lis el temps 

necessari per conèixer l’escola i començar a confiar-hi. L’escola organitza una festa de benvin-

guda per a P3 abans de començar el curs, on els infants poden veure les aules i tenir el primer 

contacte amb les tutores d’una forma lúdica, de la mà de les famílies. Els infants que s’incorpo-

ren a altres cursos, són citats amb les seves famílies per venir a l’escola dies abans de 

començar. Poden, així, parlar amb la tutora o tutor, i conèixer els espais. En el cas dels infants 

de P3, durant els tres primers dies assisteixen al centre en grups reduïts i només durant la 

franja de matí. A la tarda, les mestres organitzen entrevistes curtes per conèixer les famílies.  

Les famílies d’infantil poden acompanyar els infants fins a les aules i també recollir-los, fent un 

traspàs més càlid entre el dins i el fora, fet que reverteix en el benestar dels infants i potencia 

el contacte entre les famílies i els mestres.  

02
ENTRADES I SORTIDES

Un hàbit molt important tant en les entrades com en les sortides, és la puntualitat. No oblidem 

que els adults som els responsables del fet que els infants arribin a l’hora, per això demanem 

rigorositat amb els horaris d'entrada a l'escola per tal de facilitar l'inici del bon dia a l’aula i les 

activitats de tarda. L’horari de l’escola és de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h.

 

Entrades: La porta de l’escola s’obrirà a les 9:00h i a les 15:00 h, i es tancarà a les 9:10h i a les 

15:10 h respectivament.

Per a les famílies d’infantil: L’entrada es farà per la porta del carrer Pujades. Cada matí podreu 

acompanyar la vostra filla o fill a l’aula amb l’objectiu de fer un comiat amable. La vostra presèn-

cia ajudarà en l’adquisició d’hàbits d’autonomia que treballem a través de l’endreça dels objec-

tes personals. Aquesta entrada relaxada haurà de tenir una durada màxima de 15 minuts. 

Durant el període d’adaptació de P3 aquesta estona es pot allargar una mica i per tant dema-

nem estar molt atents a les necessitats dels nens i nenes i per l’acompanyament que brindaran 

les professionals de l’escola. A les 15:00h les famílies d’infantil podran acompanyar els infants, 

de nou a l’aula, fins que es comencin els espais d’aprenentatge. Quan aquests espais s’iniciïn, 

i per tal de mantenir el bon funcionament dels mateixos, l’alumnat d’infantil ja hauran d’anar 

sols i soles cap a les aules.

Per a les famílies de primària: L’entrada es farà per la porta de la Plaça de les Sufragistes Catala-

nes. Els infants, des del primer dia de curs, entraran i pujaran soles i sols. En aquest moment, 

les famílies no poden pujar a les aules. Si hi ha la necessitat de comunicar alguna cosa a la 

tutora o tutor, caldrà fer servir l’aparatat de comunicació de la web (veure l’apartat 11 d’aquest 

mateix document).

Sortides: La porta s’obrirà a les 12:30h i a les 16:30h. 

A partir de les 12:40h, les nenes i els nens que no hagueu vingut a recollir, s’incorporaran al 

servei de menjador, sempre que no hi hagi una comunicació prèvia. I a partir de les 16:40h, els 

nens i les nenes que no hagueu vingut a recollir, s’incorporaran al servei d’acollida de tarda. En 

tots dos casos, la família haurà d’assumir les despeses corresponents.

A Infantil: recollireu els infants a les aules per tal de descobrir amb les nenes i els nens les nove-

tats de la classe. 

A Primària: recollireu els infants al pati. Els dies de pluja, la sortida es fa des de les aules.

Els infants de Primària (4t, 5è i 6è) que marxen soles i sols a casa necessiten tenir signada, pels 

seus familiars, l’autorització pertinent. Aquesta autorització la trobareu a la web de l’escola o a 

través de l’administrativa del centre.

Per tal que la tutora o tutor pugui acompanyar amb qualitat el moment de les sortides, cal 

evitar comunicacions o neguits en aquell moment. 

03
MATERIAL

Treballem amb material comú que compartim amb tots els companys i companyes. La quota 

que es paga cobreix el material d’ús personal i col·lectiu, com els estris per pintar, dibuixar, 

escriure, jocs, contes, joguines, material d’experimentació, material audiovisuals, etc. No fem 

servir llibres de text, però sí molts llibres de consulta i lectura que facilita l’escola.

L’escola posa a disposició dels infants uns materials dels quals se n’han de fer responsable. Si 

algun dels materials d’aquesta llista es perd o es fa malbé, l’infant, acompanyat per la seva 

família, l’haurà de comprar a través de l’administrativa del centre.

 

• Llibreta viatgera per a 1r, 2n i 3r.

• Agenda per a 4t, 5è i 6è. 

• Estoig per a 4t, 5è i 6è.

• Bossa de roba de P3 a 6è amb el nom de l’infant, que va i ve amb monogràfics, produccions i 

informes. A finals de 6è no cal que es torni.

• Caixa de cartró (espai personal per guardar la motxilla i la jaqueta).

• Calaixet de fusta de primària (espai personal per guardar la llibreta viatgera i el diari d’apre-

nentatge).

• Carpeta viatgera. 

• Carpesà per a primària, que es guarda a l’escola.

• Carpeta classificadora per a 4t, 5è i 6è, que es guarda a l’escola.

• Diari d’aprenentatge de primària.

• Maletes viatgeres, que marxen a casa periòdicament i que  són una mostra de com treballem 

dins l’escola. Es tracta de jocs i propostes literàries per compartir en família.

D’altra banda, els infants han de portar de casa uns materials específics que varien segons el 

cicle (podeu consultar-ho a la web de l’escola, dins l’apartat Documents).

04
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Al llarg del curs escolar es realitzen sortides i visites que van lligades al procés d’ensenyament- 

aprenentatge que vivim a l’escola (museus, audicions musicals, visites pel barri, excursions a la 

natura, etc.).  Al començar l’escola, es lliurarà un full general d’autorització per a totes les sorti-

des que es realitzin durant el curs. Les sortides previstes es presentaran a la reunió d’inici de 

curs. Per a les colònies (P5, 3r, 4t i 6è, en aquest curs 2018-2019) es lliurarà una autorització 

específica.

05 

QUOTES

S’estableix una quota anual de 200€ que cobreix totes les despeses de material i activitats 

complementàries. L’abonament de la quota es farà per domiciliació bancaria. Al començar 

l’escola, es lliurarà un full d’autorització de domiciliació bancària amb les diferents opcions de 

pagament.

Els grups que van de colònies (P5, 3r, 4t i 6è, en aquest curs 2018-2019), hauran de fer un 

ingrés específic en relació a aquesta activitat. En les reunions de famílies i al llarg del curs 

anireu rebent més informació.

06
MEDICAMENTS, MALALTIES I ACCIDENTS

Si l’infant presenta símptomes de malaltia (conjuntivitis, febre, diarrea, erupcions a la pell, polls 

etc.) no pot venir a l’escola. En el cas de detectar aquests símptomes a l’escola, s’avisarà a la 

família, per tal que vingueu a buscar l’infant.

Es disposa d’un full d’autorització general per poder administrar paracetamol a l’infant en cas 

de presentar febre superior a 38ºC i mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui 

portar a casa. Aquest full es pot descarregar de la web de l’escola o bé demanar-ho a l’adminis-

trativa del centre.

En cas d’un tractament puntual, entenem que els medicaments són responsabilitat de la famí-

lia. Per tant, és aconsellable fer coincidir les dosis amb els moments d’estada a casa. Si això no 

fos possible, és imprescindible comunicar-ho a través del formulari de la web de l’escola (apar-

tat Comunicacions) o bé a través d’un full d’autorització específica de medicaments que podeu 

demanar a l’administrativa del centre. A més, a la capsa del medicament s’haurà d’apuntar el 

nom de l’infant, la dosi que ha de prendre i l’hora d’administració.  Per poder administrar el 

medicament és imprescindible que adjunteu la Prescripció Facultativa del metge. Si no ho 

feu, en cap cas li podrem donar. 

En cas d’accident, s’avisarà sempre a la família perquè vingui a buscar a l’infant i el porti al 

metge. En cas de no localitzar ningú, i depenent de la gravetat, es portarà l’infant al centre 

d’atenció primària més proper o es trucarà al servei d’urgències.

07
ESMORZAR 

Els infants podran portar a l’escola un petit esmorzar: fruita tallada, fruits secs, cereals, entrepà 

petit, galetes etc. L’esmorzar haurà d’anar dins d’una carmanyola de fàcil obertura i amb el nom 

posat. No es podran portar: sucs, làctics líquids, iogurts, pastes industrials.

08
ANIVERSARIS

A Infantil, hi ha la possibilitat de celebrar l’aniversari amb totes les companyses i companys de 

l’aula i convidar-los a esmorzar una coca de iogurt o pa de pessic. És important informar 

prèviament a la tutora o tutor per preveure les al·lèrgies i possibles sortides. No es podran 

portar joguines, llaminadures ni begudes per oferir als companys/es. 

A Primària no celebrem els aniversaris amb pastissos. Compartim amb el grup altres maneres 

de celebrar aquest dia tan especial sense caure en el consum.

L’escola no es farà responsable de repartir les invitacions dels aniversaris que se celebrin fora 

del centre.

09
DRETS D’IMATGE

L’equip de mestres i els alumnes realitzen fotografies i vídeos dels moments de vida a l’escola 

(joc, treball a l’aula, festes, sortides....) que serveixen per documentar els processos d’aprenen-

tatge. L’escola necessita l’autorització de les famílies per poder fer ús de les imatges dels 

infants. A principi de curs es facilitarà el full d’autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publi-

cació de dades de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat.



01 
ACOLLIDA DELS INFANTS NOUS I ADAPTACIÓ DE P3

El primer contacte amb l’escola ha de generar un record positiu i amable. És per això que 

l’entrada dels infants i les famílies noves es vol atendre especialment, donant-lis el temps 

necessari per conèixer l’escola i començar a confiar-hi. L’escola organitza una festa de benvin-

guda per a P3 abans de començar el curs, on els infants poden veure les aules i tenir el primer 

contacte amb les tutores d’una forma lúdica, de la mà de les famílies. Els infants que s’incorpo-

ren a altres cursos, són citats amb les seves famílies per venir a l’escola dies abans de 

començar. Poden, així, parlar amb la tutora o tutor, i conèixer els espais. En el cas dels infants 

de P3, durant els tres primers dies assisteixen al centre en grups reduïts i només durant la 

franja de matí. A la tarda, les mestres organitzen entrevistes curtes per conèixer les famílies.  

Les famílies d’infantil poden acompanyar els infants fins a les aules i també recollir-los, fent un 

traspàs més càlid entre el dins i el fora, fet que reverteix en el benestar dels infants i potencia 

el contacte entre les famílies i els mestres.  

02
ENTRADES I SORTIDES

Un hàbit molt important tant en les entrades com en les sortides, és la puntualitat. No oblidem 

que els adults som els responsables del fet que els infants arribin a l’hora, per això demanem 

rigorositat amb els horaris d'entrada a l'escola per tal de facilitar l'inici del bon dia a l’aula i les 

activitats de tarda. L’horari de l’escola és de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h.

 

Entrades: La porta de l’escola s’obrirà a les 9:00h i a les 15:00 h, i es tancarà a les 9:10h i a les 

15:10 h respectivament.

Per a les famílies d’infantil: L’entrada es farà per la porta del carrer Pujades. Cada matí podreu 
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03
MATERIAL

Treballem amb material comú que compartim amb tots els companys i companyes. La quota 

que es paga cobreix el material d’ús personal i col·lectiu, com els estris per pintar, dibuixar, 
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L’escola posa a disposició dels infants uns materials dels quals se n’han de fer responsable. Si 

algun dels materials d’aquesta llista es perd o es fa malbé, l’infant, acompanyat per la seva 

família, l’haurà de comprar a través de l’administrativa del centre.

 

• Llibreta viatgera per a 1r, 2n i 3r.

• Agenda per a 4t, 5è i 6è. 

• Estoig per a 4t, 5è i 6è.

• Bossa de roba de P3 a 6è amb el nom de l’infant, que va i ve amb monogràfics, produccions i 

informes. A finals de 6è no cal que es torni.

• Caixa de cartró (espai personal per guardar la motxilla i la jaqueta).

• Calaixet de fusta de primària (espai personal per guardar la llibreta viatgera i el diari d’apre-

nentatge).

• Carpeta viatgera. 

• Carpesà per a primària, que es guarda a l’escola.

• Carpeta classificadora per a 4t, 5è i 6è, que es guarda a l’escola.

• Diari d’aprenentatge de primària.

• Maletes viatgeres, que marxen a casa periòdicament i que  són una mostra de com treballem 

dins l’escola. Es tracta de jocs i propostes literàries per compartir en família.

D’altra banda, els infants han de portar de casa uns materials específics que varien segons el 

cicle (podeu consultar-ho a la web de l’escola, dins l’apartat Documents).

04
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Al llarg del curs escolar es realitzen sortides i visites que van lligades al procés d’ensenyament- 

aprenentatge que vivim a l’escola (museus, audicions musicals, visites pel barri, excursions a la 

natura, etc.).  Al començar l’escola, es lliurarà un full general d’autorització per a totes les sorti-

des que es realitzin durant el curs. Les sortides previstes es presentaran a la reunió d’inici de 

curs. Per a les colònies (P5, 3r, 4t i 6è, en aquest curs 2018-2019) es lliurarà una autorització 

específica.

05 

QUOTES

S’estableix una quota anual de 200€ que cobreix totes les despeses de material i activitats 

complementàries. L’abonament de la quota es farà per domiciliació bancaria. Al començar 

l’escola, es lliurarà un full d’autorització de domiciliació bancària amb les diferents opcions de 

pagament.

Els grups que van de colònies (P5, 3r, 4t i 6è, en aquest curs 2018-2019), hauran de fer un 

ingrés específic en relació a aquesta activitat. En les reunions de famílies i al llarg del curs 

anireu rebent més informació.

06
MEDICAMENTS, MALALTIES I ACCIDENTS

Si l’infant presenta símptomes de malaltia (conjuntivitis, febre, diarrea, erupcions a la pell, polls 

etc.) no pot venir a l’escola. En el cas de detectar aquests símptomes a l’escola, s’avisarà a la 

família, per tal que vingueu a buscar l’infant.

Es disposa d’un full d’autorització general per poder administrar paracetamol a l’infant en cas 

de presentar febre superior a 38ºC i mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui 

portar a casa. Aquest full es pot descarregar de la web de l’escola o bé demanar-ho a l’adminis-

trativa del centre.

En cas d’un tractament puntual, entenem que els medicaments són responsabilitat de la famí-

lia. Per tant, és aconsellable fer coincidir les dosis amb els moments d’estada a casa. Si això no 

fos possible, és imprescindible comunicar-ho a través del formulari de la web de l’escola (apar-

tat Comunicacions) o bé a través d’un full d’autorització específica de medicaments que podeu 

demanar a l’administrativa del centre. A més, a la capsa del medicament s’haurà d’apuntar el 

nom de l’infant, la dosi que ha de prendre i l’hora d’administració.  Per poder administrar el 

medicament és imprescindible que adjunteu la Prescripció Facultativa del metge. Si no ho 

feu, en cap cas li podrem donar. 

En cas d’accident, s’avisarà sempre a la família perquè vingui a buscar a l’infant i el porti al 

metge. En cas de no localitzar ningú, i depenent de la gravetat, es portarà l’infant al centre 

d’atenció primària més proper o es trucarà al servei d’urgències.

07
ESMORZAR 

Els infants podran portar a l’escola un petit esmorzar: fruita tallada, fruits secs, cereals, entrepà 

petit, galetes etc. L’esmorzar haurà d’anar dins d’una carmanyola de fàcil obertura i amb el nom 

posat. No es podran portar: sucs, làctics líquids, iogurts, pastes industrials.

08
ANIVERSARIS

A Infantil, hi ha la possibilitat de celebrar l’aniversari amb totes les companyses i companys de 

l’aula i convidar-los a esmorzar una coca de iogurt o pa de pessic. És important informar 

prèviament a la tutora o tutor per preveure les al·lèrgies i possibles sortides. No es podran 

portar joguines, llaminadures ni begudes per oferir als companys/es. 

A Primària no celebrem els aniversaris amb pastissos. Compartim amb el grup altres maneres 

de celebrar aquest dia tan especial sense caure en el consum.

L’escola no es farà responsable de repartir les invitacions dels aniversaris que se celebrin fora 

del centre.

09
DRETS D’IMATGE

L’equip de mestres i els alumnes realitzen fotografies i vídeos dels moments de vida a l’escola 

(joc, treball a l’aula, festes, sortides....) que serveixen per documentar els processos d’aprenen-

tatge. L’escola necessita l’autorització de les famílies per poder fer ús de les imatges dels 

infants. A principi de curs es facilitarà el full d’autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a, publi-

cació de dades de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat.



10 
REUNIONS, ENTREVISTES I INFORMES

REUNIONS AMB FAMÍLIES

A principis de curs (finals de setembre/primers dies d’octubre) es realitzarà una reunió per 

informar a les famílies sobre els aspectes organitzatius i pedagògics de l’escola. Si l’equip de 

mestres ho creu necessari es podran convocar altres reunions.

Per a les famílies de P3 que s’incorporen al centre se’ls convida la primera setmana de setem-

bre a berenar a l’escola perquè els infants puguin conèixer els espais, els companys i els com-

panys i les mestres de referència.

ENTREVISTES INDIVIDUALS

Com a mínim es realitza una entrevista amb la tutora de l’infant al llarg del curs. L’horari d’entre-

vistes és els dimarts de 12:30h a 13:45h. 

Les famílies dels nens i nenes de P3 o de nova incorporació a l’escola, es troben amb els mes-

tres tutors per realitzar una entrevista inicial a principi de curs.

INFORMES

Al llarg del curs l’escola lliura diversos informes de seguiment (dos a infantil i tres a primària), 

que expliquen l’evolució de cada infant.

11 
ALTRES

APARTAT COMUNICACIONS A LA WEB

Si heu de comunicar alguna cosa important al tutor o tutora (l’infant està malalt, si farà regim, 

si el vindrà a buscar algú altre, una sortida a hores no habituals, etc.) cal que ho feu mitjançant 

C�municació

Fluvià
ESCOLA el formulari que trobareu a la web de l’escola (apartat Comunicacions). 

CARPETA VIATGERA D’INFANTIL

És un suport per portar notes informatives de l’escola a casa. Caldrà retornar aquesta carpeta 

a l’aula, l’endemà mateix.

LLIBRETA VIATGERA O AGENDA

A Primària els infants de 1r, 2n i 3r tenen una llibreta viatgera, i els de 4t, 5è i 6è tenen una 

agenda. Els infants fan servir aquest material per prendre nota de tota aquella informació 

d’aula que cal tenir en compte des de casa (sortides, materials, etc.).

CARTELLERA

A les diferents cartelleres de l’escola (aules d’infantil i espai de consergeria) disposareu d’aque-

lla informació que sigui del vostre interès. Totes les circulars que s’enviïn per correu electrònic 

també estaran disponibles per ser consultades en aquest espai.

12
CIRCULARS I PÀGINA WEB

CIRCULARS

A principis de cada mes s’enviarà, a través de delegades i delegats de nivell, la circular informa-

tiva del mes següent. Aquelles famílies que no disposeu d’accés a Internet, podreu demanar 

una còpia en paper o consultar la cartellera de consergeria. Totes les circulars que s’envïin per 

correu electrònic també estaran disponibles a la pàgina web, en l’apartat corresponent.

PÀGINA WEB

És un mitjà de comunicació molt important entre famílies i escola. Aquí podeu trobar informa-

cions pràctiques, informació relativa al projecte d’escola, documents del curs i formularis on-li-

ne per a comunicacions i administració de medicaments. 

13 
DELEGADES I DELEGATS D’AULA

Les famílies de cada grup d’infants tindran uns representants que s’escolliran a la reunió d’inici 

de curs. Es farà una reunió amb tots els delegats i delegades d’aula amb l’equip directiu, 

després de les reunions de famílies d’inici de curs. La tasca principal és la de vehicular les 

necessitats dels grups del nivell corresponent amb l’escola.

14
HORARIS D’ATENCIÓ

ATENCIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU

L’Equip Directiu està a disposició de les famílies cada dia de 9:15h a 9:30h. Si es vol una entre-

vista cal concertar prèviament dia i hora.

ATENCIÓ DE L’ADMINISTRATIVA

L’horari d’atenció de l’administrativa és de dilluns a divendres de 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 

16:30h. Durant l’horari intensiu l’horari és de 9:00h a 14:00h.
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15 
OCIONS DE PARTICIPACIÓ

Per tal d’afavorir el vincle Escola-Família, les famílies poden participar en diferents propostes:

JORNADES AL FLUVIÀ

L’equip de mestres de l’escola promou espais d’intercanvi pedagògic entre totes les persones 

que estem implicades en la vida dels infants. Durant el segon trimestre tindran lloc les VIII 

Jornades al Fluvià, obertes a tota la comunitat.

COL.LABORACIONS A LES AULES

Divendres en família a Infantil. Al llarg del curs les famílies tenen l’oportunitat de plantejar una 

activitat prèviament consensuada amb la tutora, en el grup de la seva filla o fill. 

Divendres en família a Primària. Les famílies tenen l’oportunitat de visitar les aules a les 16:15h. 

L’escola informarà prèviament de les dates.

COL.LABORACIONS EN ELS ESPAIS D’APRENENTATGE

Les famílies tenen la possibilitat de col.laborar en els espais d’aprenentatge. El compromís de 

les col·laboracions és trimestral. La participació està regulada per un conveni i una breu forma-

ció a l’escola. 

ACOMPANYAMENTS A LES SORTIDES DE MATÍ

Les famílies tenen l’opció d’oferir-se per acompanyar a les sortides de matí programades per a 

aquell curs, de 1r a 6è. Aquest acompanyament està regulat per l’equip directiu.

AFA (Associació  de famílies d’alumnat)

Està formada per una junta, que es vota en assemblea, i per diverses comissions de treball. Es 

pot col·laborar puntualment, de forma regular com a membre d’alguna comissió, i/o partici-

Participació

Fluvià
ESCOLA pant com a soci fent una aportació econòmica de 50€ l’any. L’AFI organitza la festa de benvin-

guda i final de curs, la festa de Nadal i el Carnestoltes al barri.

16 
FESTES D’ESCOLA

A l’escola les festes que es celebren van en consonància amb el Projecte Educatiu. Les festes 

internes (no hi participen les famílies) son la festa de la Tardor i la de l’Hivern. Les festes obertes 

a la comunitat són la de Carnaval, la de la Primavera (setmana cultural) i la d’Estiu (sopar a la 

fresca).

17
ESPAI MIGDIA

L’Escola té contracte amb l’empresa Campos Estela per cobrir el servei de menjador (de 12:30h 

a 15:00h). La comissió de menjador, formada per famílies, mestres i empresa, vetlla pel bon 

funcionament del servei i pel compliment dels acords. A l'inici de curs, l’empresa convoca una 

reunió per explicar l’organització del servei. La persona coordinadora us pot atendre cada dia 

a l’escola a partir de les 9:00h.
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15 
OCIONS DE PARTICIPACIÓ
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Les famílies tenen l’opció d’oferir-se per acompanyar a les sortides de matí programades per a 

aquell curs, de 1r a 6è. Aquest acompanyament està regulat per l’equip directiu.

AFA (Associació  de famílies d’alumnat)
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16 
FESTES D’ESCOLA
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fresca).
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