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La revista dels nois i noies de l’escola per tots els alumnes i pels seus pares i mares
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Família i mestres hem de col·laborar 
Tenim un objectiu comú: l'educació dels nois i noies
Vosaltres,  pares i mares,  sou els màxims 
responsables de l'educació dels vostres fills  i heu 
demanat la col·laboració de l'escola perquè us 
ajudi en el desenvolupament d'aquesta 
responsabilitat. 
Molt precària serà l'ajuda que us podrem oferir si 
no mantenim uns mateixos criteris d'actuació 
educativa. Pares i mestres ens hem de conèixer, 
hem de parlar, hem d'aparèixer als ulls dels nens 
com a persones que mantenen una bona i  estreta 
relació. 

Les famílies han de 
saber de les normes 
concretes de 
funcionament del Col·legi 
i de les classes. 
Mitjançant un diàleg 
obert i cordial, poden 
demanar explicacions 
sobre aquestes normes, 

la seva raó de ser, la 
seva aplicació i altres 
actuacions dels mestres. 
Educar no és fàcil; no 
existeixen protocols 
tancats i receptes clares; 
és fàcil equivocar-se i 
cometre errors. En aquest 
context de dificultat, és 
molt important que pares i 
mares no perdin mai la 
confiança en els mestres i  
donin suport sempre a les seves  actuacions. 
Els nois i noies reparteixen la seva vida afectiva 
entre la família i l'escola, dipositen els seus afectes 
en aquestes dues institucions. Si pares i mestres 
no ens valorem mútuament i no manifestem 
voluntat d'enteniment, quedarà afectat greument el 
creixement educatiu dels nostres nens i nenes.  

 
 

Reunions de pares d'inici de curs 

 En aquestes reunions podreu conèixer amb més 
detall les normes  de funcionament de cada classe  
i de l'escola; us explicaran els objectius educatius 

corresponents al nivell dels vostres fills o filles; 
entrareu en contacte amb altres pares i mares amb 
els que podeu compartir  les vostres 
preocupacions respecte a  temes educatius; i 
podreu preguntar a les mestres qualsevol dubte. 
També és important la vostra assistència perquè 
haureu de signar  documentació diversa relativa a 
la vida escolar  dels vostres fills i filles. 

 

 
HORARI  de VISITES DE 

LES  MESTRES 
DILLUNS A PARTIR DE LES 12:30 h 

És necessari demanar hora amb antelació per 
possibilitar la planificació del treball de la mestra. 
SI aquest dia o aquesta hora no va bé és possible 
demanar una cita alternativa. 

Voluntariat: pares, 
mares, germans, avis… 

Necessitem voluntaris i voluntàries per a 
col·laborar en els tallers de plàstica que es faran 
els dijous a la tarda de 3'30 a 4:30 h, a partir del 
2n trimestre, i voluntaris per ajudar a llegir els 
alumnes. 

P-4 i P-5 Dijous, 28 setembre, 16:45 h 

1r i 2n Dimecres, 27 setembre, 16:45 h 

3r i 4t Dilluns, 2 d’octubre, 16:45 h 

5è i 6è Dimarts, 3 d’octubre, 16:45 h 

És preceptiu 
assistir a les 
reunions de 
classe i mantenir 
una entrevista 
personal amb la 
mestra tutora  
cada   curs. 

És molt 

important que la 

família no perdi 

mai la confiança 

en els mestres i  

doni suport a les 

seves  

actuacions. 
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Tracta els altres com t’agrada que et 
tractin a tu 

Aquest és el lema que hem establert per al 
present curs. 

És una norma de comportament que 
expressada de diferents maneres han 
promogut els profetes i filòsofs més destacats 
de totes les religions i civilitzacions des de 
l’antiguitat fins als nostres dies. 

En efecte, el judaisme, el cristianisme, l’islam i 
fins i tot religions més allunyades del nostre 
entorn com el budisme i l’hinduisme recullen 
en els seus llibres sagrats aquesta regla de 
comportament. 

Per altra part, fora de l’àmbit religiós, 
existeixen documents escrits, els primers amb 
més de 4.000 anys d’antiguitat, que ens 
demostren que estava present a la societat de 
l’antic Egipte, als imperis mesopotàmics, a les 
antigues civilitzacions asiàtiques de l’Índia i la 
Xina, a l’antiga Grècia i Roma, i també a les 
cultures precolombines que no tenien 
contactes amb la gent d’Àsia i Europa. 

Com veieu, és una norma que va sorgir de 
forma independent en cultures molt 
allunyades, sense contacte entre elles, i això 
fa pensar que es tracta d’una norma universal 
que neix directament de l’interior de les 
persones, que està inscrita en la naturalesa 
humana. 

Així ho entenen en l’època moderna els 
filòsofs racionalistes, que consideren que és 
una regla de conducta que tothom pot 
entendre i acceptar utilitzant el raonament, 
independentment de les creences religioses; 
una norma primordial de la que es poden 
derivar la resta de preceptes que regulen el 
comportament dels éssers humans. 

La seva promoció i el foment dels valors que 
porta implícits, com la consideració dels altres 
i l’equitat, han permès la construcció de 

societats cada vegada més justes i allunyades 
de la violència. 

Totes aquestes raons ens obliguen, dins la 
família i l’escola, a insistir amb vehemència en 
el fet que hem de tractar els altres com ens 
agradaria que ens tractessin a nosaltres, o a 
la inversa, que no hem de fer als altres allò 
que no ens agradaria que ens fessin. 

La família i l’escola són petites societats, els 
primers grups socials on els nens i nenes han 
d’integrar-se i han de conviure. Així que són el 
lloc ideal per a practicar aquesta forma 
d’actuar i ajudar els nens i nenes a reflexionar 
a la llum d’aquest lema quan realitzen 
conductes impròpies. 

Pares i mares, demanem la vostra 
col·laboració per habituar els nens i nenes a 
pensar abans d’actuar, a pensar si el tracte 
que volen dispensar a l’altre és el tracte que 
voldrien rebre dels altres. 
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 Calendari escolar  

Horaris, dies de festa i vacances 

Els horaris, els dies de festa i les vacances es regulen mitjançant l’Ordre ENS/108/2017, d'1 de juny, 
per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de 
Catalunya (DOGC núm. 7384, de 6.6.2017) 
 

Primer trimestre 2017-18, inici el 12 de setembre, dimarts 

 L'horari 
o Jornada partida de 9 a 12:30 h. i de 3 a 4:30 h. 

 Les festes 
o 12 d'octubre, dimecres, el Pilar. 
o 13 d’octubre, divendres, festa lliure elecció a les escoles de Sta. Coloma. 
o 1 de novembre, dimecres, Tots els Sants. 
o 6 de desembre, dimecres, la constitució 
o 7 de desembre: dijous, festa lliure elecció a les escoles de Sta. Coloma. 
o 8 de desembre: divendres, la Immaculada. 

 Les vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos. 

 

Segon trimestre 2017-18, inici el 8 de gener, dilluns 

 L'horari: jornada partida de 9 a 12:30 h. i de 3 a 4:30 h. des del primer dia. 

 Les festes: 
o 12 de febrer: dilluns, festa lliure elecció a les escoles de Sta. Coloma. 

 Les vacances de Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril ambdós 
inclosos. 

 

Tercer trimestre 2017-18, inici el 3 d’abril, dimarts 

 L'horari a partir del 5 de juny serà en jornada contínua de 9 a 13 h. 

 Les festes: 
o 30 d’abril: dilluns, festa lliure elecció a les escoles de Sta. Coloma. 
o 1 de maig: dilluns, festa del treball. 
o 21 de maig: dilluns, festa local a Santa Coloma. 

 El curs acabarà el 22 de juny
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Les hores de sortida de l’escola 
Alumnes de 1r i 2n es recolliran a les 12:25 i 4:25 dins el pati. Els de pàrvuls a 

les 12:20 i 4:20 
Els alumnes de 1r i de 2n es lliuraran a les famílies des 
de l'interior del pati de l'escola. 

La classe de 1r es col·locarà al mur situat a l'esquerra 
de la porta d'entrada, la de 2n ho farà a la dreta. 

 

Els alumnes de pàrvuls s'hauran de recollir com sempre 
a les 12:20 i 4:20. En aquest cas els pares, mares o 
persones autoritzades hauran d'entrar al pati fins als 
porxos, on estaran esperant els seus fills o filles. 

La resta d'alumnes, prèvia conformitat dels pares, podrà 
sortir del centre sense que la persona encarregada de 
recollir-los hagi de comunicar la seva presència a la 
mestra. 

Us preguem puntualitat, tant a les hores de les 
entrades com de les sortides, i que eviteu romandre a 
la porta bloquejant el pas de les persones que han de 
transitar per ella. 

 

 

Quan recolliu els infants a la sortida 
de l'escola, eviteu romandre al pati. 
Hi ha famílies que  després de recollir els seus infants 
romanen al pati, mentre els seus nens o nenes corren 
entre les columnes, les porteries o les bancades, 
provocant situacions de perill. Aquests nens es 
confonen amb els que encara estan sortint de les 
classes, i es provoca una sensació de descontrol per a 
les mestres que condueixen la seva fila cap a la porta. 
Us recordem que al pati no hi ha cap persona 
responsable dels nens i nenes que romanen en aquest 
espai després d'haver estat lliurats als pares.  
 
Per celebrar l'aniversari amb un 
caramel n'hi ha prou. Ja fa alguns anys que 
els mestres van detectar un creixement espectacular 
de les bosses de llaminadures que els nens portaven 
per celebrar el seu aniversari, i en ocasions es 
menyspreava l'humil caramel que portava el nen 
sense recursos. És per això que vam implantar la 
norma: "Amb un caramel n'hi ha prou". Recordeu que 
no es poden lliurar targetes d'invitació dins 
l'Escola. Pensa com se sent el teu fill quan no rep la 
targeta d'invitació. 

 
És important que feu el control i el 
seguiment escolar dels vostres fills 
- Revisar les agendes i horaris per a controlar els 
deures i ajudar-los a preparar els llibres i el material 
que han de portar a escola al dia següent. 

- Ajudar-los a preparar les exposicions orals que han 
de fer en altres classes, així com a realitzar altres tipus 
de tasques escolars al vostre abast. 

- Reservar una estona cada dia per comentar com va 
el treball escolar, les seves relacions amb els 
companys i conèixer les seves preocupacions. 

L'educació és una tasca compartida de família i escola 
en la que el paper de pares i mares és fonamental. 

NO es poden fer regals als mestres 
Des de fa molts cursos a la nostra escola vam acordar 
suprimir el costum de fer regals als mestres. 
Actualment la llei prohibeix als funcionaris acceptar 
regals. Algunes famílies desconeixien aquesta norma, 
és per això que us la volem recordar. 
Molts pares i mares no estan en condicions de fer 
regals o simplement no volen fer-ne, llavors els nens o 
nenes que es troben en aquesta situació poden crear 
sentiments de culpa i inferioritat a l'observar que altres 
“agasajan” a la senyo amb un present. Si alguna 
família o alumne ve a l'escola amb un regal posarà en 
un compromís a la mestra ja que haurà de rebutjar-lo i 
això pot provocar una situació molt desagradable. 
El millor regal que podeu fer a les mestres és la vostra 
col·laboració, confiança i comprensió.  

La puntualitat: objectiu educatiu a 
treballar a l'Escola i a la família 
Els deu minuts que es deixa la porta oberta estan 
pensats pels retards imprevistos, que han de ser 
excepcionals durant el curs. 

No oblideu justificar les faltes 
d'assistència dels fills o filles 
La llei estableix el deure dels pares de portar els fills a 
escola i l'obligació de justificar les faltes d'assistència. 
Els mestres tenen l'obligació de comunicar les faltes 
no justificades als Serveis Socials. 

Per esmorzar porteu aliments sòlids 
en comptes de líquids. Els sucs i altres 
aliments líquids que porten en ampolles o tetrabricks 
alguns nens i nenes per esmorzar provoquen  
problemes de salubritat i seguretat. Molt sovint el líquid 
cau al terra, embruta el mosaic i l’acaba corroint. Per 
altra part el líquid al terra pot produir accidents per 
relliscades. No podem garantir la gestió segura del 
consum d’aliments líquids, així que us demanem, si us 
plau, que els vostres fills o filles no en portin a l’escola. 
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Òrgans de gestió i participació 
Pretenem potenciar la gestió democràtica de 
l’escola i la participació de tots els pares i mares. 
Recordeu que, a més del Consell, tenim altres 
vies de participació com les delegades de classe, 
els tallers de plàstica i lectura, l'Escola de 
pares, i l'AMPA.  No oblideu que tots els mestres 
del Centre estan oberts als vostres suggeriments i 

a escoltar les vostres opinions sobre el 
funcionament de les classes i de l'Escola. No 
sempre podem portar a la pràctica les vostres 
demandes, la majoria de vegades perquè no estan 
a les nostres mans, en altres ocasions perquè 
requereixen del consens de tota la comunitat 
educativa i això no sempre és fàcil d’aconseguir.  
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En ell estan representats pares i mestres. El consell aprova el 
Projecte Educatiu i la Programació General del curs, controla 
l'economia i l'adjudicació de beques. 

PRESIDENT: 
Ángel Plou, mestre d’Educació Especial 

SECRETARI: 
Enric Masferrer, mestre  de Música. 

ALTRE REPRESENTANT DE L’EQUIP DIRECTIU: 
Carme Colina, mestra d’Educació Especial;  

REPRESENTANTS DELS PARES I MARES: 
Bouchra Edhari de 4t; Katia Giménez de 4t; Carmen Uroz de 6è; 
Sonia Martínez de 3r;  Vanessa Gómez de 4t;  Fina Sánchez de 4t. 
 

REPRESENTANTS DE LES MESTRES:. 
Josefina Checa, tutora P4; Carmen Ricote, suport d’EI; Lorena 
Grimalt, tutora de 1r; Tamara Largo, tutora de 5è; Marina Pesquero , 
educació física. 

PERSONAL ADMINISTRATIU I DE SERVEIS: 
Begoña Sáez, 

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT: 
Alicia Chamorro, 

 CONSELL ESCOLAR 

El conformen tres mestres. 

Elaboren les propostes 

organitzatives i de funcionament 

del centre,  dinamitzen i coordinen 

l'activitat general de l'escola, 

vetllen per el compliment de la 

normativa vigent i l'execució dels 

acords del Claustre i del Consell 

Escolar. Són els màxims 

responsables, amb el director al 

front, del servei educatiu que 

ofereix el centre. 

Director:  Ángel Plou, mestre 

d’Educació Especial. 

Cap Estudis:  Carme Colina, 

mestra Educació Especial 

Secretari:  Enric Masferrer, 

mestre de Música 

 EQUIP DIRECTIU 

Servei d'acollida matinal de 8 a 9 h. 

El present curs, l'AMPA continuarà oferint el servei d'acollida matinal de 8 a 9 h, a partir del 12 de 
setembre. 

Durant aquesta franja horària, l'Aroa, educadora de l'escola degudament titulada i amb 
experiència educativa, es farà càrrec de la guàrdia i custòdia dels nens i nenes que en facin ús, i 
organitzarà activitats lúdiques i d'esbarjo. 

Les famílies que vulguin fer ús del servei poden portar directament el nen o nena a les 8 h del 
matí al centre, el mateix dia que l'hagin d'utilitzar, i parlar directament amb l'Aroa. 

Posteriorment hauran de passar pel despatx de l'AMPA a realitzar la inscripció. 

L'assistència a aquesta activitat estarà limitada a 20 alumnes. Tindran prioritat per utilitzar el 
servei aquelles famílies amb un horari laboral de tots dos cònjuges que els impossibiliti acompanyar 
els seus fills o filles a escola a les 9 del matí. 

La quota mensual per alumnes fixos serà de 30 €. Els alumnes esporàdics hauran de pagar 2,5 € 
diaris. 
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Activitats especials, sortides i excursions 
Aquesta relació d’activitats és provisional.  
Conforme avanci el curs se'n poden organitzar d'altres, 
però també se'n poden anul·lar algunes per falta de 
confirmació. 
Les  excursions i festes formen part de l'activitat 
educativa. Són recursos pedagògics molt útils per 
treballar els objectius de les diferents àrees i  potenciar 
les relacions i els hàbits de convivència entre els 
mateixos alumnes, i entre aquests i les mestres. 

Considerem molt convenient  la participació de tots els 
nois i noies  en aquests tipus d'activitat. 
Quan els pares i mares assistiu a la celebració d'una 
festa o acompanyeu a una excursió únicament veieu 
una part del treball realitzat pels alumnes. Les activitats 
de preparació i els treballs posteriors també són molt 
profitosos des del punt de vista educatiu. Al voltant de la 
festa o la sortida es realitzen exercicis que la majoria 
dels alumnes engeguen amb il·lusió. 

 
 

 

ED 

 
INFANTIL 

P3, P4 i P5 Can Miravitges: Papallones i hort 01-03-2018 
P3, P4 i P5 Monstre del llac de Can Zam 12-04-2018 
P3, P4 i P5 Can Bordoi: elaboració de formatge 10-05-2018 
P3, P4 i P5 Teatre al Sagarra Maig 2018 
P3, P4 i P5 Biblioteca del Fondo A confirmar 
P3, P4 i P5 Com creuar els carrers A confirmar 
P3, P4 i P5 Taller de civisme A confirmar 
P3, P4 i P5 El planetari A confirmar 
P3, P4 i P5 Conta Contes A confirmar 

 

CI 
CLE  

 

INI 
CIAL 

1r i 2n Espai Xocolata, San Sadurní de Noia 14-12-2017 
1r i 2n Molí d'en Rata, Ripollet 14-03-2018 
1r i 2n Museu Marítim de Barcelona 16-05-2018 
1r i 2n Teatre al Sagarra Maig 2018 
1r i 2n Biblioteca de Can Peixauet A confirmar 
1r i 2n Nosaltres no ens passem A confirmar 
1r i 2n El parc sostenible (Ecometròpoli) A confirmar 
1r i 2n Taller de civisme A confirmar 
1r i 2n La bicicleta i jo A confirmar 
2n Planetari Torre Baldovina A confirmar 

 

 

CI 
CLE  

 

MIT 

JA 

3r Visita a la fàbrica GAES 10-10-2017 
3r i 4t Creix amb el peix: Mercabarna 10-11-2017 
3r i 4t Port a la vista!! Barcelona 25-05-2018 
3r i 4t Teatre al Sagarra Maig 2018 
4t La Cantània a l'Auditori A confirmar 
3r La Cantata al Sagarra A confirmar 
3r i 4t Fàbrica Cacaolat A confirmar 
3r i 4t Qui viu a l'estany A confirmar 
3r i 4t Kars i parc sostenible A confirmar 
3r i 4t Circulem per la ciutat A confirmar 
4t Piscines de Can Zam Juny 

 

CI 
CLE 

  
SU 

PER 

RIOR 

5è i 6è Els vertebrats a la Serra de Marina 06-11-2017 
5è i 6è El palau Güell, Gaudí i els seus artesans 23-11-2017 
5è i 6è Museu Picasso de Barcelona 19-01-2018 
5è Cosmocaixa, fases lunars i Creativity 16-01-2018 
5è i 6è La Nur i el Llorenç, un país en pau 08-02-2019 
6è Cosmocaixa, Eclipses i fenòmens elèctrics 06-04-2018 
5è Viatge a Barcino: la Barcelona romana 27-04-2018 
6è La Barcelona Medieval 27-04-2018 
5è i 6è Audició al Palau de la Música: Flamen Kat maig 2018 
5è i 6è Qui viu a l'estany A confirmar 
5è Viu el parc, flora de la serra de Marina A confirmar 
5è i 6è Circulació amb Kars A confirmar 
5è i 6è Teatre al Sagarra Maig 
5è i 6è Piscines de Can Zam Juny 
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QUADRE  DE  MESTRES CURS 2017-2018
 
 
 

1r   Lorena Grimalt 
2n   Mireia Marcos 
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P - 3   Beatriz González 
P - 4   Josefina  Checa 
P - 5   Teo Núñez   

Reforç   Carmen Ricote 
TEI   Begoña Sáez 

 
 

CI d’EP 

3r   Júlia Piñol 
4t   M José Nuño 

 
 

CM d’EP 

5è  Tamara Largo;  Marina Pesquero 
6è  Carmen González 

 
 

CS d’EP 

M
 E

 S
 T

 R
 E

 S
   

T 
U

 T
 O

 R
 S

 

 

M
ES

TR
ES

  D
E 

 S
U

PO
RT

 I 
ES

PE
CI

AL
IS

TE
S 

 

Anglès 
  Gemma Prat 
  Úrsula Álvarez 
 
 

Ed Física 
  Marina Pesquero 
 
 

Música 
  Enric Masferrer 
 
 

Unitat de suport a la 
integració i cohesió  Ángel Plou  Enric Masferrer Úrsula Álvarez 

 Carme Colina  Artur Pastor  
 
 

Pàrvuls EI 
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