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Editorial 

L’escola Puig d’Arques és pública. És a dir: 
gratuïta, integradora, democràtica, laica, 
respectuosa amb la pluralitat i les diferències de 
pensament. I molt pacifista i catalana, com ha 
de ser. 
L'edifici escolar principal es va inaugurar l’any 
1939 i fou pensat i dissenyat segons els valors 
de la república. Altra cosa fou la realitat grisa 
del franquisme que la va estrenar.  
Sabem per en Quim Massa, mestre i company 
incansable, que l’escola fou batejada amb el 
nom de mestre Vilaret, segons consta en les 
actes de plens municipals. De tota manera 
sempre van ser Les Escoles, fins que el 
desembre de 1988 i per votació popular va 
passar a ser l’escola Puig d’Arques. 
La nostra escola i els milers de nens i nenes que 
hi han passat, els centenars de mestres i 
educadors que hi han impartit la docència- han 
escrit al llarg de 75 anys una història singular, 
que és alhora una història comuna amb altres 
escoles públiques de tot Catalunya. A l’igual que 
la història de totes elles, ha lluitat per assolir 
una escola pública de qualitat. I encara que no 
ho sembli, aquesta lluita no ha estat gens fàcil. 
Els mestres i les mestres de l’escola n’han estat 
part actora i imprescindible. Tenen un gran 
mèrit de tornar a començar cada curs amb el 
mateix entusiasme, vitalitat i idèntica il·lusió que 
el primer dia.  
Enguany farà 75 anys del començament de 
l’aventura educativa de l’escola Puig d’Arques i 
en tindreu prova fefaent amb un gran nombre 
d’esdeveniments que anirem desplegant durant 
el curs. Quan una escola té la voluntat de 
celebrar una efemèride de tants anys, allò que 
manifesta és el desig de recordar, de fer 
memòria, d'inventariar i d'aplaudir els èxits, de 
mirar endavant amb la força dels anys, per 
sembrar la societat de ciutadans armats –
pacíficament- per a la vida.  
 

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

Reformes d’estiu i 
manteniment de l’edifici 

 
Una efemèride com la que ens toca viure mereix 
una atenció especial per part de les institucions. 
L’ajuntament ha arranjat els lavabos de l’edifici 
antic de cap a cap. S’han enderrocat els vells  i 
s’han instal·lat de nou. Igualment al rebost de la 
cuina s’ha hagut de fer una corredor que separi 
els lavabos del personal de la zona 
d’emmagatzematge, segons requeriment de 
Sanitat. 
Al pati gran s’han pintat un parell de parets i la 
zona més pròxima a les fonts d’aigua. 
Una comissió de pares de l’AMPA ha pintat jocs 
populars al terra del pati mitjà: xarranques, tres-
en-ratlla, avions, etc., primera part d’un esforç 
per transformar aquest pati en un espai més 
lúdic i imaginatiu. Des d’aquí, el nostre 
agraïment a les mares i els pares participants. 
 
 

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 instal·lacions. 
Dintre de classe no es pot menjar. 
S'han de dur marcats amb el nom les llibretes, 
així com les peces de vestir que es puguin 
perdre que haurien de dur una etiqueta amb el 
nom. 
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Equip directiu 
 Director: Josep Bofill 
 Cap d'estudis: Isabel Carbó 
 Secretari: Dolors Pedraza 
 
Educació Infantil: 
3 anys ... M.Àngels Machio 
   M.Àngels Aymerich   
 
4 anys ... Isabel Roura  
   Ariadna Ruiz 
 
5 anys ...  Teia Tulsà 
   Cati Moreno 
 
Suports/ Especialistes  .....  Anna Mendoza 
(TEI) 
                    Dolors Pedraza   
           Elsa Hernández 
     Dani Soriano  
Educació Primària: 
 
1r C.I. ... Mònica Rabionet 
   Alba Rabassedas 
2n C.I .... Tat Carreras 
   Auxi Sais 

    
Suports/ Especialistes ..... Josep Bofill  
                      Elisa Roig 
      
1r C.M. .. Lourdes Grau 
   Dolors Peruga 
   
2n C.M. . Consol Anguila 
   Àlex Carreras 
    
Especialistes/Suports ... Mariona Planas  
                                   Carmen Martínez  
 
1r C.S..  Josep Trallero 
   Mia Verdaguer 
  
2n C.S. .. M. Mercè Mir 
   Maria Gassiot 
 
Especialistes/Suports ... Gemma Pla  
                                   Carles Casanova 

Logopeda Ajuntament:   Anna Sangrà 
 
Administrativa: Montse Mias 
Conserge:        Jordi Ferrés 

Menjador escolar 

Aquest serà el segon curs de l’empresa BO i SA 
qui té l’adjudicació del servei de menjador del 
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: 
 
 - 5 € els alumnes fixos  
 - 6,25 € els alumnes eventuals. 
 
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. 

 

CALENDARI 
CURS 2014-2015 

 
Inici de curs ... dilluns 15  de setembre 
Final de curs ... divendres 19 de juny. 
 
Vacances de Nadal :  
Del dimecres 24 de desembre al dimecres  7 de 
gener, ambdós inclosos. 
 
Vacances de Setmana Santa:  
Del dilluns 30 de març al dilluns 6 d’abril, ambdós 
inclosos.   
 
Festius: 
 - 11 de setembre 
 -  8 de desembre 

-  1 de maig 
 

 Dies de lliure disposició: 
 - 31 d’octubre  
 - 16 de febrer  
 - 30 d’abril 
 
Festa Major: 

    - 1 i 2 de juny 
 

Jornada intensiva :  
- 23 de desembre i del 8 al 19 de juny  
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Plantila curs 2014-2015 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Encara amb el record d’aquest estiu present… els dies de platja, aquella excursió, aquell viatge 

inoblidable, els nous amics... Diguem adéu a les vacances d’estiu i rebem amb il·lusió el nou 

curs. La il·lusió per veure els companys, per fer nous amics, pel canvi de curs. I per a nosaltres, 

els membres de l’Ampa, la il·lusió pel repte que suposa un nou curs. 

  

El primer serà fer balanç del curs anterior, millorar tot allò que sigui millorable respecte al curs 

anterior, i assegurant-nos que tot el que va anar bé es segueixi fent. Preparar la castanyada i 

les diferents festes del curs... de les extraescolars, del material (agendes, xandalls, carillons...) 

tot i que són moltes tasques les que tenim, també són moltes les ganes que hi posarem. 

 

Ben aviat farem la reunió de Junta, i us convidem a venir perquè veieu què som i què fem, i per 

animar-vos a participar amb nosaltres per assegurar-nos que els nostres fills tinguin tot el que 

necessiten en aquest curs. Perquè tota ajuda és important i són moltes les maneres de poder 

col·laborar. 

 

Perquè l’Ampa som tots!!! 

Que tingueu un bon començament de curs 

  

Així que ja sabeu; si ens necessiteu, voleu participar o col·laborar, poseu-vos en contacte amb 

nosaltres a : 

       En horari d’Ampa a Secretaria: 
        

� Matins: dimarts i dijous de 9 a 2/4 de 12  
� Tardes: dilluns, dimecres i divendres de 3 a 2/4 de 5 

 
 

O bé, per correu electrònic: 

ampa.escola.puigdarques@mail.com 
 
 
 
 Estem oberts a noves propostes i/o demandes que vulgueu fer-nos arribar. 

 

4 


