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l’espai i canviat l’enllumenat del sostre.
Amb el suport del Departament d’Ensenyament i
del propi Ajuntament s’han posat persianes a les
aules que més ho precisaven.

Editorial
Cada nou curs escolar que comença té unes
peculiaritats que el fan únic. Si hi ha un mot que
resumeix aquest curs 2012-2013 que encetem
avui és la paraula CONTENCIÓ. Contenció de la
despesa i de personal que incideixen de manera
directa en el funcionament de l’escola.
Això fa que ens enginyem un nou concepte que
s’ha intitulat fer “més amb menys”. Els claustres
assumeixen menys personal educatiu però que,
alhora, fa una hora més. Substituir un mestre
que estigui malalt no serà possible fins la tercera
setmana... La complexitat organitzativa d’un
centre escolar es complica exponencialment: fer
més amb menys!
Malgrat el mal temps que sembla esdevenir,
l’escola funciona i només trobarà a faltar l’ajut
dels qui han estat al peu del canó sense
demanar res a canvi. Mestres com la Rosa
Brugué i en Quim Massa que tant ens han donat
i que han encetat, merescudament, una nova
etapa a la seva vida: la jubilació.
Les dificultats ens faran més forts i mes savis,
no en dubteu. A tothom...

El nostre edifici escolar ja té molts anys i es
necessari anar-hi fent inversions i manteniment
perquè els alumnes gaudeixin d’un espai
acollidor i agradable.

Un cop d’ull a la normativa del
centre
El Consell Escolar del centre aprova i revisa, si
cal, el reglament de règim intern on s'explica
què hem de fer i què podem fer totes les
persones que intervenim a l'escola, siguem
alumnes o mestres. L'escola és una petita
societat on tots hem de posar el nostre gra de
sorra perquè funcioni de manera correcta. Per
aquest motiu recordem:
Puntualitat:
La puntualitat és una norma bàsica de
convivència. És, per tant, necessària i
obligatòria, tant pel bon funcionament del
centre com per un elemental respecte als altres.
Higiene i conservació:
A l'escola s'ha de venir net i arreglat.
L'aula s'ha de respectar i s'ha d'evitar l'ús
indegut de les installacions.
Dintre de classe no es pot menjar.
S'han de dur marcats amb el nom llibres i
llibretes, així com les peces de vestir que es
puguin perdre que haurien de dur una etiqueta
amb el nom.

***********************

Plantilla del curs 2012/2013

Reformes d’estiu i
manteniment de l’edifici
Aquest estiu l’Ajuntament ha pintat
de Direcció i l’aula d’Imatge. L’obra
estat al gimnàs del centre per tal de
problema de filtracions d’aigua que
donant cada cop que plovia. També

Enguany la plantilla
de l'escola
configurada de la manera següent:

el vestíbul
magna ha
resoldre el
es venien
s’ha pintat

Equip directiu
Director: Josep Bofill
Cap d'estudis: Isabel Carbó
Secretari: Dolors Pedraza
Educació Infantil:
3 anys ...
Teia Tulsà
Auxi Sais
4 anys ...
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Mariàngels Machio
Mariàngels Aymerich

queda

5 anys ...

Isabel Roura
Ma Carme Mir

nostre centre. Es segueixen elaborant els
menjars a la cuina de l’escola, a càrrec del
personal de cuina, i el monitoratge segueix sent
de 8 professionals, tres per a educació primària i
cinc per educació infantil.
El servei de menjador té dos torns: de 2/4 d’una
a 2/4 de dues dinen els alumnes d’infantil i de
2/4 de dues a 2/4 de 3 els alumnes de primària.
Els preus del servei de menjador segueixen com
el curs passat:

Suports ..... Anna Mendoza (TEI),
Dolors Pedraza, Elisa Roig i
Anna Fàbrega (ANG)
Educació Primària:
1r C.I. ...

Cristina Pórtulas
Mònica Rabionet

2n C.I ....

Lídia Garcia
Àlex Carrera

Fix d’Educació Primària : 4,50 €
Fix d’Educació Infantil: 4,75 €
Eventuals (amb tiquet) : 6 €

Especialistes/Suports . Dani Soriano (EF), Olga
Geli
i Mariàngels Ferrando.
1r C.M. ..

2n C.M. .

Els tiquets es poden adquirir cada dia a les 9 del
matí a consergeria. A finals de curs es retornen
els tiquets que no s’hagin utilitzat.

Paquita Rosa
Lourdes Grau

CALENDARI
CURS 2012-2013

Consol Anguila
Dolors Peruga

Inici de curs ... .dimecres 12 de setembre
Final de curs ... divendres 21 de juny.

Especialistes/Suports ... Gemma Pla (MÚS)
i Carmen Martínez (EE)
1r C.S..

2n C.S. ..

Vacances de Nadal :
Del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós
inclosos.

Josep Trallero
Mia Verdaguer
Carles Casanova

Vacances de Setmana Santa:
Del 23 de març a l’1 d’abril, ambdós inclosos.

Anna Ma Mascort
Elena Bassols

Festius:
- 12 d’octubre
- 1 de novembre
- 6 de desembre.
- 1 de maig

Especialistes/Suports ... Josep Bofill
i Mariona Planas (ANG)
Logopeda Ajuntament: Anna Sangrà
Administrativa: Montse Mias
Conserge:
Jordi Ferrés

Dies de lliure disposició:
- 2 de novembre
- 7 de desembre
- 29 i 30 d’abril

Menjador escolar
Aquest serà el segon curs de l’empresa BO i SA
qui té l’adjudicació del servei de menjador del

Festa Major:
- 27 i 28 de maig
Jornada intensiva :
- 21 de desembre i del 10 al 21 de juny
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S’ha acabat l’estiu, i ja hi tornem a ser.
En un curs que comença pels pares amb les preocupacions típiques, els libres, els horaris, els materials,
com compaginar-ho tot.....
I per la mainada tampoc els és gens fàcil, ens trobem amb la mandra de tornar dels més grans, els
nervis dels alumnes de P5 per què se’n van al món dels grans i el més important al pati dels grans; els
de sisè emocionats! és l'últim any! I els petitons un pèl espantats no saben que es trobaran, i així curs a
curs trobem un plegat d’emocions que si mirem enrere en el nostre record ens són com a mínim
familiars.
I per assegurar-nos que els records d’aquest curs siguin fantàstics estem nosaltres i com no vosaltres
per què l’Ampa som tots ja que tots tenim el mateix objectiu el millor per als nostres fills.
Així que si teniu idees, si creieu que podeu aportar quelcom o simplement teniu curiositat per saber qui
som i què fem, poseu-vos en contacte amb nosaltres, tots sereu benvinguts.
Bon curs a tothom!!!!

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2012-13
Des de l’Ampa us volem presentar el programa d’activitats extraescolars que ens agradaria tirar
endavant per aquest curs 2012/2013, amb l’objectiu de complementar la formació dels nostres fills, i
alhora ajudar en la conciliació de la vida laboral i familiar.
Com que els nens i nenes les viuen com una experiència lúdica, diferent a l’activitat escolar normal, les
extraescolars són una eina per afavorir el seu desenvolupament personal, per practicar aquelles
activitats manuals i esportives que més els agraden, i per treballar valors com el treball en equip,
l’autoconeixement, l’autoestima...
Com a novetats aquest any proposem el calaix d’activitats, una activitat multiesportiva, Funky-Hip-hop i
gimnàstica rítmica. Així mateix, hem volgut donar continuïtat a aquelles activitats que han tingut una
bona acceptació en els darrers cursos.
Acollida Matinal. De P3 a 6è.
Funky – Hip-hop. De P5 a 6è
Casalet de tardes. De P3 a 6è.
Teatre. 1er a 6è.
Introducció a la música i dansa. P3 a P5. Gimnàstica rítmica: P5 a 6è
Anglès P3-P5 (2 dies)
Escola de Bàsquet. 1er a 6è.
Mecanografia: 3er a 6è
Escola de Tennis. 1er a 6è.
Iniciació al Xinès. 1er a 6è
Anglès. 1er a 6è.
Calaix d’activitats. De P3 a 2on.
Xinès. 1er a 6è (Nivell 2)
Multiesport. De P3 a 2on
Escacs. 1er a 6è.
Esperem doncs que les activitats proposades siguin del vostre interès
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