CURS 2016-2017
NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA
HORARI LECTIU:
Matins: 9:00h—12:30h

Tardes: 15:15h—16:45h

HORARI D’ENTREVISTES AMB EL PROFESSORAT:
L’horari del professorat per atendre les famílies serà el següent:
DILLUNS, de 12:30 h a 13:30 h.
Cal demanar confirmació de dia i hora per poder ser atesos.
Durant les hores de classe, el professorat no pot atendre les famílies ni és permès l’accés
d’aquestes a les aules.
DADES GENERALS DE L’ESCOLA:
Adreça: ………………………… Avinguda Arraona, s/n
08192 Sant Quirze del Vallès

Tel. Escola ............................. 93 721 30 17
Adreça Internet ....................... http://www.purisalas.com
Correu Electrònic.................... a8033407@xtec.cat
Tel. Menjador i Guarderia…….678867749-93-721-08-00
Horari Secretaria:
.

Matins: de 9:00h. a 11:00 h. i d’11:30h. a 13:30 h.
Tardes: de 15:15h a 17:00 h. (Excepte dimecres)

Horari Direcció:

Cita prèvia

Núm. c/c de l'Escola……….. ES70-2100-0362-16-0200189015 de “LA CAIXA”

CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017
Les classes per a tots els alumnes començaran el dilluns dia 12 de setembre de 2016 i
acabaran el divendres dia 21 de juny de 2017.
Dies festius, lliure disposició i períodes de vacances
12 d’octubre
Festiu
31 d’octubre
Dia de lliure disposició
1 de novembre
Festiu
6 de desembre
Festiu
8 de desembre
Festiu
9 de desembre
Dia de lliure disposició
23 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos)
Vacances de Nadal
27 de febrer
Dia de lliure disposició
10 al 17 d’abril (ambdós inclosos)
Vacances de Setmana Santa
28 d’abril
Dia de lliures disposició
1 de maig
Festiu
15 de maig
Festiu
Jornada intensiva
Dia 22 de desembre (Horari lectiu: de 9 a 13:00h)
Del 5 al 21 de juny
( Horari lectiu: de 9 a 13:00h)
Pendent de decidir dia de la NIT D’ESTELS 2017

MEDICAMENTS
Per raons de seguretat i de control de la medicació, recomanem que es procuri evitar que
l’alumnat hagi de prendre medicament durant l'horari escolar. Si és inevitable, cal portar la
recepta mèdica on hi figurarà l’horari i la dosi que el nen o la nena haurà de prendre,
juntament amb la corresponent autorització. En tot cas, l’escola no pot administrar cap
medicament sense autorització.
EXCURSIONS I SORTIDES.
Les famílies hauran de signar l’autorització per participar en les sortides escolars. Si un alumne
no porta l’autorització signada no podrà participar en l’activitat programada i haurà de quedarse a l’escola.
MÒBILS
Es recorda que l’alumnat no pot fer ús del telèfon mòbil a l’escola. Igualment, s’evitarà portar
aparells electrònics que puguin distreure el seguiment de les sessions escolars.
ALTRES
L’escola fomenta la reducció de residus i, per aquesta raó, sempre que sigui possible, l’alumnat
hauria d’utilitzar una carmanyola, bossa roba..., per portar l’esmorzar. En tot cas, s’haurien
d’evitar els embolcalls de paper d’alumini.

Recomanem visitar, habitualment, la pàgina web de l’escola, ja que es publiquen moltes
informacions d’interès general.

ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA
L’alumnat entrarà i sortirà per les portes que donen a Sant Quirze Jardí.
Aquestes s'obriran 2 minuts abans de les hores d’entrada, tant a Infantil com a Primària.
Només l’alumnat que utilitza el servei d’acollida matinal (de 7:30h a 8:50h) entrarà per la porta
de l’avinguda Arraona. Tenint en compte que, en la franja de 8:50h fins 9:10h romandrà
tancada. Doncs l’accés al centre serà per la porta de St. Quirze Jardí.
Recordem la necessitat que tot l’alumnat sigui puntual, ja que els retards distorsionen les
activitats de tota la resta.
Es prega a les famílies MOLTA PUNTUALITAT a l'hora de recollir-los.
Les absències i retards s'hauran de justificar per escrit. Aquests justificants es lliuraran als/a
les tutors/es.
Quan els/les alumnes hagin de sortir de l’escola abans del previst, caldrà que portin una nota
que donaran al/a la mestre/a indicant el motiu i l’hora de plegar.
En aquest supòsit les famílies hauran de venir a recollir-los.
L’alumnat d'Educació Infantil (3, 4 i 5 anys) :
- Als alumnes de P-3 els acompanyareu fins a la porta de la classe.
- Els alumnes de P-4 i P-5 entraran per la porta que dóna al seu pati.
- Els dies de pluja, les famílies els entraran i els recolliran a la porta de la seva
classe.
L’alumnat de Primària:
- Es prega als pares que no entrin al pati per tal de potenciar l'autonomia dels nens/nenes i el
bon funcionament de l'escola.
- L’alumnat de Cicle Inicial ,1r i 2n, sortirà acompanyat d’un/a mestre/a fins la porta al costat
de la del porxo i es donarà directament a la familia.
- Els/les alumnes de 3er, durant les dues primeres setmanes lectives de setembre, també
hauran de ser recollits per les famílies. A partir del 3 d’octubre els/les tutors/es no els
acompanyaran fins la sortida, baixaran en filera com C. Mitjà i C. Superior.
Respecte a la sortida, tant al migdia com a la tarda, si hi hagués alguna inclemència
metereològica destacada, la conserge ,seguint les indicacions de l’equip directiu, comunicaria
el protocol a seguir per les famílies (entrar a recollir l’alumnat a l’aula o al menjador, etc ……)
MATERIAL
La quota aprovada al Consell Escolar per aquest curs serà de 100 €. per l’alumnat de
E.Primària i 120€ per E. infantil.
El pagament d’aquesta es realitzarà en dos terminis: l'1 d'octubre i el 9 de gener (En cada un es
cobrarà la meitat del total)
Qui no tingui domiciliat el pagament en el seu compte bancari, haurà de fer l'ingrés en el
compte de l'escola.

CALENDARI DE REUNIONS DE PARES DE COMENÇAMENT DE CURS
Properament, us informarem de les dates via mail i ho penjarem a la web del centre.
CLAUSTRE DE PROFESSORS:

Director
Cap d'estudis
Secretària
Educació especial
Educació especial
Audició i llenguatge
Educació física – I
Educació física – II
Educació musical I
Educació musical II
Religió
Esp. Anglès I
Esp. Anglès II
Esp. Anglès III
Tutor/a EI-3 anys (A)
Tutor/a EI-4 anys (A)
Tutor/a EI-5 anys (A)
Reforç Ed. Infantil
Tutor/a de 1r A
Tutor/a de 2n A
Tutor/a de 2n B
Tutor/a de 3r A
Tutor/a de 3r B
Tutor/a de 4t A
Tutor/a de 4t B
Tutor/a de 5è A
Tutor/a de 5è B
Tutor/a de 6è A
Tutor/a de 6è B

Fco.Javier López
Imma Martínez
Rosa Fernández
Arantxa Calpe
Sara Triviño
Sónia Domingo
Xavi López
Joan Moncusí
Inmaculada Martínez
Sara Jiménez
Mónica Troncoso
Eugènia Vives
Carles Visdomines
Mònica López
Ascen Rubio
Noèlia Fernández
Olga Vila
Elena Santa
Antònia Barbarà
Eulàlia Poblet

Rosa Fernández
Lluïsa Soler
Maria Pérez
Núria Pereira
Pilar Caihuela
Lourdes Clemente
Lorenzo González
Mònica López
Sara Jiménez

