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CARTA DE BENVINGUDA  

FAMÍLIES DE MITJANS I GRANS 

 

Benvolgudes famílies, 
 

Us donem la benvinguda i us desitgem un bon curs 2019-20! 

 

A continuació us  presentem tot un seguit d’informacions d’interès per 

aquest curs. Trobareu l’equip de professionals que enguany formarem part 

de l’escola, el calendari escolar i, finalment, aspectes propis del 

funcionament i organització del centre. És important que tothom tinguem 

en compte aquestes informacions per tal de facilitar la convivència i 

afavorir una bona dinàmica d’escola.  
 

 

1. L’EQUIP DE L’ESCOLA 
 

EQUIP DE MESTRES 
 

Marta Rodoreda  Directora 

Agnès Vallvé   Cap d’estudis 

Anna Reche     Secretària 
 

Cris García             Tutora de P3 A 

Pepa Espinosa      Tutora de P3 B 

Àngels Rosal  Tutora de P4 A i Coordinadora de Petits. 

Lurdes Quer    Tutora de P4 B    

Raquel Pelayo  Tutora de P5 A 

Cristina Fraga  Tutora de P5 B 

Mercè Polo     Suport a Petits 

Anna Reche   Suport a Petits 

Bàrbara Valdivia   Tècnica d’Educació Infantil (TEI) 

Susana Berdie         Suport a Petits 
 

Borja Calvete       Tutor de 1r A 

Clara Guàrdia / Patrícia Palacín Tutores de 1r  B 

Laura Huerga       Tutora de 2n A 

Gemma García       Tutora de 2n B 

Raquel Foix/ Clàudia Porredon    Tutores 2n C  

Raquel Foix           Coordinadora de Mitjans 

Clàudia Porredon         Suport a Mitjans 

Toni Martorell           Tutor de 3r  

Agnès Vallvé           Suport a Mitjans 
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Raquel Peña       Tutora de 4t  

Carme Cuberes      Tutora de 5è   

Guiomar Manrique    Tutora de 6è i Coordinadora de Grans. 
 

Marta Pongiluppi      Especialista de música (de P4 a 2n) 

Marta Rodoreda       Especialista de música (P3, de 3r a 6è) 

Natàlia Flores       Especialista d’anglès 

Juanjo Raga       Especialista d’educació física i Suport a Grans. 

M. Mercè Arimany     Especialista d’Educació Especial 

Anna Soto        Vetlladora 

Laura Roca            Vetlladora 

Olga Otero                  EAP 

 

EQUIP DE MIGDIA 

P3 A Marina Torres Bouriche i Bernat Miralles   

P3 B Eva Martínez Manso  i  Marta García i Giménez 

P4 A Jordi Guiu Capdevila  i Carlota Térmens Insúa 

P5 A Ignasi Àvila Padró 

P5 B Rosa Mª Vegas Prieto 

1r A Carlota Meya  

1r B Clara Tetuà Carnero 

2n A Maria Rodríguez Corominas 

2n B Iannis Assismenidis i MUSIC BOX MITJANS 

2n C Clara Roche 

3r Daniel Capella 

4t Laura Roca 

5è Gemma Tauler 

6è Guillem Simó i MUSIC BOX GRANS 

 

REFORÇ INFANTIL ESPAI TRANQUIL            Elisabet Mateu 

REFORÇ GRANS MUSIC BOX GRANS Dídac Cañadas de la Cruz 

REFORÇ MITJANS     Ferran Gatell Careta  

COORDI ETAPA INFANTIL ESPAI TRANQUIL Lourdes Adell Lacasa 

COORDI ETAPA PRIMÀRIA MUSIC BOX MITJANS Ramon Fernández  

 

VIU     Empresa de Temps de migdia 

 

Montse Vidal             Cap de cuina 

Magda     Cuinera       

Merche Ruz               Ajudant de cuina 

Mari Soto               Auxiliar de cuina       

 

Natural Cuina           Empresa de cuina 
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2. CALENDARI ESCOLAR  

 

● Primer dia de curs: 12 de setembre. 

  

● Vacances de Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener de 2020, 

ambdós inclosos. El dia 20 de desembre, últim dia del primer 

trimestre, només tindrem classe al matí, de les 9:00 fins a les 13:00 

hores. Aquest dia hi haurà servei d’acollida de matí i servei de 

menjador. Els infants que es queden a dinar caldrà recollir-los a les 

15:00 hores. 

 

● Vacances de Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020, ambdós 

inclosos.  

 

● Jornada intensiva (de 9:00 a 13:00 hores): del 8 al 19 de juny de 2020.  

 

● Últim dia de curs: 19 de juny del 2020. 

 

● Dies de lliure disposició: l’escola, per normativa del Departament   

d’Ensenyament, disposa, dins d’aquest calendari, de tres dies de 

lliure disposició.  Les dates, aprovades pel Consell Escolar, són:  

 

Dilluns, 4 de novembre de 2019 

Dilluns, 24 de febrer de 2020 

Divendres, 29 de maig de 2020 

 

● Festes locals:        

 

Dimarts, 24 de setembre de 2018 

Dilluns, 1 de juny de 2019 

 

● Horari dels infants:  

 

Matí: de 9:00 a 12:30 hores  

Tarda: de 15:00 a 16:30 hores 

 

L’horari dels infants de P3 serà diferent durant l’adaptació. 

 

● Servei d’acollida (s’inicia el 12 de setembre):  

 

Matí: cada dia de 8:00 a 9:00 hores o de 8:30 a 9:00 hores 
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Tarda: de dilluns a dijous fins a les 17:45 

 

● Servei de menjador: funcionarà des del primer dia d’escola per a tots 

els  infants a partir de P4. Els nens i nenes de P3 s’hi podran incorporar 

a partir del dimecres 18. 

 

● Activitats extraescolars: s’iniciaran la setmana del 30 de setembre. 

 

● Tallers de famílies: recordeu que seran la segona quinzena de maig. 

 

● Visites als Ambients i Espais: seran al 2n trimestre. 

 

 

 

3. COMUNICACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA: 

 

A l’escola hi ha diferents canals que faciliten la comunicació entre tota 

la comunitat educativa: 

 

● Full d’avisos: aquest és el mitjà que utilitzeu les famílies per comunicar 

informacions referents a sortides fora de l’horari o quan es produeixen 

canvis en les persones que habitualment recullen els infants. El full 

d’avisos el podeu trobar a consergeria (planta baixa) i al 3r pis.  

 

Al Cicle de Grans ja no calen els fulls d’avisos. La comunicació escola-

família amb l’alumnat de 4t, 5è i 6è es farà mitjançant la llibreta de 

comunicació. Ha d’estar al cistell personal de cada infant, va a casa 

cada dia a la tarda i torna a l’escola l’endemà al matí. L’utilitzen per 

organitzar-se les responsabilitats (com per exemple tasques per fer a 

casa), per comunicar alguna informació personal o incidència.  

També en aquesta llibreta els infants s’apuntaran les tasques puntuals 

que hagin de realitzar a casa. 

 

● Comunicats a les famílies: per tal d’implementar una bona pràctica 

mediambiental, les notes informatives destinades a les famílies les 

enviem per correu electrònic. Les famílies que no disposeu de correu 

electrònic rebreu les notes en paper.  

 

● Entrevistes: durant el curs els tutors/es aniran citant les famílies per fer 

les entrevistes de seguiment de cada alumne. Les entrevistes personals 

les poden demanar tant les tutores/tutors com les famílies i es faran els 

DIMARTS al migdia de 12:30 a 13:15 o de 13:15 a 14:00 hores. Al mes 

de novembre es penjaran les llistes de calendari d’entrevistes perquè 

us pugueu apuntar. 
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● Reunions de famílies: entre els mesos d’octubre i novembre, de 17:00h 

a 18:30h es faran les reunions de nivell amb les famílies per parlar de la 

dinàmica de classe i d’aspectes d’organització i de funcionament.   

 

P3 A i B      Dilluns 14 d’octubre 

            P4 A i B      Dimecres 16 d’octubre 

                 P5 A, B       Dimarts 15 d’octubre   

1r A, B        Dilluns 28 d’octubre  

            2n A, B, C  Dijous 24 d’octubre  

                 3r         Dimarts 29 d’octubre  

4t           Dimecres 23 d’octubre  

                 5è         Dimarts 22 d’octubre                  

          6è         Dimecres 6 de novembre 

 

NOVETAT: El dilluns 9 de setembre a les 16:00h es farà una trobada 

informativa amb les famílies de 1r. 

 

 El dilluns 16 de setembre a les 15:00 es farà una trobada amb les famílies 

de P3 i les seves tutores. 

 

● Informes: al llarg del curs es lliuren tres informes escrits on es recullen 

aspectes de l’evolució i de l’aprenentatge de l’infant.  

 

 

● Comunicació amb direcció i secretaria: per atendre aquelles 

demandes més particulars, l’horari d’atenció serà:   

 

Direcció:  Dimecres  de 9:00 a 10:00h. 

               Divendres de 15:00 a 16:30 hores. 
                     Cal demanar hora i anotar el motiu de la trobada. Podeu 

recollir els fulls a secretaria o enviar un correu electrònic a l’escola. 

 

Administració: dilluns, dimarts i divendres  

     Matins: de 9:00 a 9:30 hores  

     Tardes: de 16:00 a 16:30 hores 

             

Secretaria: Divendres de 15:00 a 16:30 hores 
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4. ENTRADA I SORTIDA: 

 

L’entrada i sortida sempre es fa per la porta del passatge de l’escola.  

 

ENTRADA:  

 

● 1rs, 2n B i 4t  accedeix a les aules per l’escala de Mar. 

 

● 2n A, 2n C, 3r, 5è i 6è accedeixen a les aules per l’escala de 

Muntanya des del menjador.  

 

● Les famílies de 1r podeu acompanyar els vostres fills i filles a l’aula 

cada matí (3r pis). 

 

● Les famílies de 2n, durant el primer trimestre, podeu acompanyar els 

vostres fills i filles a l’aula cada matí (3r pis).  

 

● A partir de 3r els nens i nenes pujaran sols a les seves aules. 

 

    L’horari d’entrada al matí és a les 9’00h. 

 

PUNTUALITAT: Us demanem ser rigorosos amb els horaris d’entrada  de 

l’escola per tal de facilitar l’organització de les activitats d’aula. 

   Si veniu amb retard, un cop tancada la porta, l’infant es quedarà al 

banc del vestíbul fins a les 9:30, moment en el qual la Maite el farà pujar 

a l’aula.  

 

 

SORTIDA: NOVETAT: 

 

Els infants de 1r es recullen a la seva aula de referència.  

 

Els infants de 2n A i 2n B es recullen a la Sala Gran. 

 

Els infants de 2n C i 3r sortiran per la porta de menjador (la més propera a la 

Sala Gran).   

 

Els infants de 4t, 5è i 6è surten sols per l’accés del menjador i van 

directament cap al passatge per tal de facilitar el pas de les famílies. En 

cas que alguna família no vulgui que el seu fill o filla marxi sol/a, el podrà 

recollir davant la porta del menjador.  
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Per tal que els alumnes puguin sortir sols (a partir de 3r), cal que retorneu a 

les mestres signat el full d’autorització que us adjuntem. Us recordem que 

les autoritzacions que ja vau signar són vàlides per tota l’escolaritat. 

Si voleu que el vostre fill/a reculli el seu germà/na petit/a, cal lliurar al 

tutor/a del petit/a l’autorització pertinent.  

 

La sortida es realitza puntualment a les 12:30 i a les 16:30.  

 

Els infants que van a dinar a casa els podreu recollir a la porta principal de 

l’Àgora, on les mestres els acompanyaran. 

 

Els infants que no es recullin a la tarda dins d’aquest horari s’incorporaran al 

servei d’acollida amb les despeses corresponents acordades per l’Afa. 

 

Us agrairem que les famílies de primària sortiu de l‘escola quan hagueu 

recollit els vostres fills i filles i us reuniu al passatge de l’entrada per tal de 

facilitar el pas. 

 

NOVETAT: Si us és imprescindible portar cotxets, bicicletes o patinets, els 

podeu deixar dins l’edifici, davant el lavabo del costat del menjador  

(entrant per la porta de vidre a l’esquerra) i SOBRETOT recordeu recollir-

los al marxar.  

 

 

5. QUÈ CAL PORTAR?                                                                                    

 

● Tovalló: els alumnes de primària que es queden a dinar. NOVETAT: Els 

Mitjans cal que el portin net cada dia i tornarà per rentar. 

 

● Bata: La bata no és obligatòria, però aconsellem tenir-ne una a 

l’escola per a les activitats de pintura, entre altres. 

 

● Got: El dilluns cal portar-ne un marcat amb el nom i els divendres se 

l’emportaran per rentar.  Els Grans se’l rentaran a l’escola. 

 

● Una bossa petita, de roba marcada amb el nom, amb la fruita de 

l'esmorzar. A partir de 4t, els que ho necessitin, poden portar, a més 

de la fruita, un petit entrepà. 

 

● Motxilla: Per afavorir l’ordre i l’espai als passadissos, cada infant 

disposa d’un calaix per a guardar les seves coses. Cal que la motxilla 

no sigui gran per tal que hi càpiga. 

 

● A l’inici de curs cal portar una capsa de mocadors de paper. 
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Per tal d’afavorir l’organització de l’escola, tota la roba ha d’anar 

marcada en llocs visibles. 

 

Per fer Psicomotricitat i Cos i moviment, els nens i nenes han d’anar vestits 

amb roba i calçat esportiu. Així mateix cal que portin: 

 

● Una samarreta per canviar-se un cop finalitzada l’activitat.  

 

● Els infants de 1r, a més a més, mitjons de recanvi.  

 

● A partir de 4t, una tovallola petita. 

 
 Psicomotricitat/ 

Cos i moviment 

 

 

1r A        Dilluns 

1r B Dimecres 

2n A Dijous 

2n B Dimarts 

2n C Dimecres 

3r Dijous 

4t Divendres 

5è Dilluns 

6è Divendres 

 
 

6. MALALTIES I ACCIDENTS  

Quan un infant està malalt (conjuntivitis, diarrees, febre, malalties 

contagioses, polls...) cal que es quedi a casa, pel seu benestar i el dels 

altres.  

 

Quan un infant es posi malalt en el centre educatiu, es comunicarà 

immediatament a la família perquè el passi a buscar. En aquest sentit, és 

important que la secretaria de l’escola tingui els telèfons actualitzats. Per 

això, quan hi hagi un canvi de número de telèfon, li haureu de 

comunicar a la Cristina administrativa (1r pis). 

 

En cas d’accident a l’escola s’avisa primer a la família i si no es pot 

localitzar es duu l’infant al centre mèdic.  
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Si detecteu polls als vostres fills, agrairem que ho feu saber a la 

tutora/tutor per tal de prendre les mesures pertinents com ara els 

comunicats a les famílies.  

 

Recordeu que l’alumne no podrà assistir a l’escola fins que no estigui 

lliure de paràsits i llèmenes. 

 

 

7. MEDICACIÓ 

 

Les preses de medicaments haurien d’efectuar-se fora de l’horari 

escolar. Quan sigui imprescindible administrar-lo dins d’aquest horari: 

 

1. S’haurà de portar la recepta del metge i el model d'autorització de 

la família omplert. Podeu trobar les autoritzacions a consergeria 

(planta baixa) o descarregar-les del web de l’escola. En cap cas 

s’administrarà la medicació sense el compliment d’aquest protocol. 

  

2. S’haurà d’especificar molt clarament a la capsa de la medicació el 

nom de l’infant i l’hora i la dosi del medicament, així com portar la 

cullera i/o dosificador. 

 

En cas que el nen o nena hagi de prendre la medicació en la franja de 

migdia, haureu de lliurar la documentació i la medicació als 

coordinadors de menjador. 

 

 

8. ANIVERSARIS 

 

A primària, l'aniversari del nen o nena se celebra amb tots els companys i 

companyes durant l'estona d'esmorzar. L'infant pot portar una capsa de 

galetes per compartir. Des de l’escola recomanem que, en cas que al 

grup del vostre fill/a hi hagi una al·lèrgia o celiaquia, porteu també 

galetes aptes per aquests casos per garantir un entorn inclusiu. No es 

podran portar coques, pastissos, llaminadures ni sucs.  

 

Pel que fa a invitacions de festes d’aniversari, us demanem que dins 

l’escola no les repartiu, podeu fer-ho directament fora del centre. 

 

9. SORTIDES 

 

Durant el curs, des de l’escola s’organitzen en horari lectiu sortides i 

activitats complementàries que enriqueixen els aprenentatges. Aquestes 
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activitats de caire més cultural i/o lúdic són importants i per això cal que 

tots els infants hi assisteixin.  

 

A la reunió de principi de curs es comparteix amb les famílies aquestes 

sortides i, posteriorment, se’n fa un recordatori uns dies abans que es 

realitzi.  També trobareu les sortides al calendari de la pàgina web. 

 

Cal que les famílies signeu l’autorització de les sortides a l’inici de cada 

curs i retorneu el full signat a les tutores/tutors. 

 

 

10. MATERIAL 

 

Els nens i les nenes compten amb el material adient i necessari dins l'aula 

i en els altres espais de l'escola. És un material comú que comparteixen 

amb els altres companys i companyes.  

 

Aquest material, juntament amb les sortides, està inclòs dins la quota 

anual de 250 €.  

 

Per al pagament d’aquesta quota es passen els rebuts segons l’opció de 

pagament escollida. Per qualsevol canvi parleu amb Secretaria. 

 

 

11. TEMPS DE MIGDIA 

 

Recordeu que aquest curs hi ha una nova empresa de Temps de Migdia 

(VIU) i totes les gestions es fan a través de l’aplicació QIDS. 

 

● Menús esporàdics: pels usuaris del servei de forma esporàdica  ho heu 

de  comunicar a la coordinació del menjador abans de les 9:30 del 

matí  del dia en que es fa ús del servei del menjador i es cobraran en 

el compte que facilitareu les famílies. 

 

● Faltes d’assistència al servei de menjador: quan un infant no assisteix al 

servei de menjador es retorna, al mes següent, l’import del dinar des 

del primer dia que l’alumne falta. És imprescindible, per això, haver 

notificat prèviament l’absència al telèfon, correu o app que 

s’indiquen a continuació abans de les 9,30 del matí. Recordeu que 

avisar és condició imprescindible per acollir-se al descompte del servei 

de menjador d’aquell dia. 

 

Telèfon  623018410  

Atenció telefònica de 8:30 a 9:30 hores 
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gestiomigdia@afaunivers.cat 

 

Enllaç de l'APP de QIDS 
https://form.jotformeu.com/91393854729370 

 

Codi QRL 
 

 
● Menú i règims: els podreu trobar a la pàgina web de l’escola i també 

a l’aplicació Qids. Si, puntualment, es necessita un règim per 

indisposició esporàdica s’ha de comunicar a la coordinació de 

menjador, per escrit, abans de les 9:30 del matí. 

 

Els aspectes de menjador es gestionen directament amb la coordinació del 

servei: Pau i Ramon. Per qualsevol gestió podeu contactar a través de 

l’aplicació, per mail o també per telèfon. 

 

Recordeu notificar qualsevol canvi o novetat en relació a les 

al.lèrgies. 

  

 

12. AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR 

El Consorci d’Educació de Barcelona ha obert el segon període per 

sol·licitar l’ajut  individual de  menjador del 2 al 20 de setembre de 2019, 

ambdós inclosos. Podeu consultar les bases al web del Consorci. 

 

Podeu recollir els impresos de la sol·licitud a consergeria. Un cop 

complimentat cal lliurar-lo a Secretaria  durant aquest període de 9h a 

14h. 
 

 
 

Que tinguem un bon curs! 

 

 

L’equip de L’Univers 

https://form.jotformeu.com/91393854729370
https://form.jotformeu.com/91393854729370

