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0. PRESENTACIÓ

Benvolgudes famílies,
Us fem arribar aquest dossier sobre
informacions generals de l’escola amb
l’objectiu de poder aconseguir entre tots un
millor funcionament escolar.
Esperem que estigueu gaudint d’unes bones
vacances estiuenques i desitgem retrobarnos tots al setembre.

Atentament,

Equip Directiu d’Ed. Infantil i Primària
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1. EQUIP DE TUTORS/ES
A continuació, els detallem el llistat dels tutors/es pel proper curs
2016/2017.
P-3 Cari Luna
P-3 Carme Gavaldà
P-3 Pilar Ávila
P-4 Anna Yubero
P-4 Montse Cano
P-4 Alícia Garriga
P-5
P-5
P-5
P-5

Laia Llorens
Marta Palma
Marta Ballbé
Begoña Bover

1r
1r
1r
1r

Roser Buxeda
Anna Mascaró
Joana Mariano
Marta Gabañach

2n
2n
2n
2n

Meritxell Forner
Albert Pujol
Carme Marsal
Esther Sales

3r
3r
3r
3r

Natàlia Clarés
Imma Antón
Paquita Latorre
Paula Fernández

4t
4t
4t
4t

Montserrat Llacuna
Jose Espinosa
Montserrat Santaeulària
Xavier Martínez

5è
5è
5è
5è

Xavier Agustí
Albert Salvador
Elena Mayor
Carles Rubio

6è
6è
6è
6è

Cristina Compte
Toni Mateos
Gemma Julián
Alba Franquesa
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2. CALENDARI
INICI DEL CURS
 De P-4 a 6è comencen el curs escolar el dilluns 12 de setembre.
 L’entrada serà de 8:50 a 9:00h.

Els nens i nenes han d’anar el primer dia a les classes del curs anterior, on seran
rebuts per els/les tutors/es i es farà la benvinguda i presentació del
NOU/NOVA TUTOR/A.

 P-3.
Els alumnes de P3 realitzen l’adaptació de la següent manera:
El dia 12 de setembre a partir de les 15:15h les famílies es trobaran a l’aula
amb les tutores per donar la benvinguda al nou curs.
El dia 13 de setembre l’horari serà de:
9:00 a 13:00h (fins les 15:00h els alumnes de mitja pensió)
A partir de dimecres 14 de setembre l’horari serà l’habitual, matí i tarda.

DATES D’INTERÈS DEL CURS ESCOLAR
Inici curs 12 de setembre de 2016 / Final curs 21 de juny de 2017
Vacances de Nadal:

del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de
2017, ambdós inclosos.

Vacances de Pasqua:

del 8 d’abril al 17 d’abril, ambdós inclosos.

Festes Locals:

5 de juny (Dilluns de Pentacosta) i una a
determinar per l’ajuntament de Barcelona.

Festes de l’escola :

31 d’octubre, 9 de desembre, 27 de febrer i 2
de juny.

Dies festius:

12 d´octubre (Dia del Pilar), 1 de novembre
(Tots Sants) 6 i 8 de desembre (La Puríssima),
1 de maig (Dia del Treballador)
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3. REUNIONS DE PARES
EDUCACIÓ INFANTIL
 Dates de les reunions
P-3

DILLUNS 5 de setembre.
 Es realitzarà a les aules de P3, hi haurà les
llistes dels alumnes al vestíbul de l’escola.

P-4
P-5

DIMECRES 7 de setembre.
DIMECRES 7 de setembre.
 S’iniciarà a l’església

 Hora d’inici de totes les reunions a les 17:30h.

Ordre del dia de les reunions
 Intervenció de l’Equip Directiu i l’AMPA (per P4 i P5)
 Intervenció dels/les tutors/ es.




Funcionament del curs.
Continguts.
Material escolar.

Recordem la importància de l’assistència a les reunions.
A LES REUNIONS NO HI HAURÀ SERVEI DE
GUARDERIA
(Recordeu que els alumnes NO han d’assistir a les reunions)
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PRIMÀRIA
 Dates de les reunions
1r i 2n Primària
DIMARTS 20 de setembre.
3r i 4t Primària
DIMECRES 21 de setembre.
5è i 6è Primària
DIJOUS 22 de setembre.
.
 S’iniciarà a l’església.
 Hora d’inici de totes les reunions a les 17:30h.

Ordre del dia de les reunions.
 Intervenció de l’Equip Directiu i l’AMPA
 Intervenció dels/les tutors/ es:
 Funcionament del curs.
 Continguts.
 Material escolar.

Recordem la importància de l’assistència a les reunions.
 El DIMARTS 20 i DIMECRES 21 de setembre SÍ hi haurà
servei de guarderia a les 17:30h.
En el cas que un alumne estigui realitzant una activitat
extraescolar, la família ha de notificar a porteria (full blau) que el
nen/a ha d´anar al servei de guarderia un cop acabada l´activitat.
 El DIJOUS 22 de setembre NO hi haurà servei de guarderia.
L’alumnat de Cicle Superior podrà fer ús del servei de
Mediateca durant la reunió de pares.
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4. NORMES DE FUNCIONAMENT

Us demanem que llegiu atentament les normes bàsiques
d’organització, a fi d’aconseguir un bon funcionament
de l’escola.

ENTRADES i SORTIDES
EDUCACIÓ INFANTIL
 P-3
ENTRADA PORTA DE FUSTA I SORTIDA PORTA DE VIDRE.
Matí: Entrada de 9:00 a 9:10 h per la porta de fusta.
Sortida de 12:45 a 13:00h per la porta principal de vidre.
Tarda: Entrada a les 15:00h per la porta de fusta
Sortida de 16:45 a 17:00h per la porta principal de vidre.


Els alumnes seran acompanyats a les classes per un familiar
durant el període d´adaptació i SEMPRE seran recollits
per un familiar o persona autoritzada a les aules respectives.



A l’hora de realitzar l’acomiadament us preguem NO entrar a
les aules i us recordem la importància dels acomiadaments
breus i tranquils.



Al migdia i a la tarda els pares pujaran i baixaran per l’escala
principal per poder recollir els seus fill/es.
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 P-4
ENTRADA
Matí: de 8:50 a 9:00h per la porta de fusta.
Tarda: a les 15:00h per la porta de fusta.
 Els pares deixaran els seus fills/es al vestíbul, i ells/es pujaran
sols a les classes.
SORTIDA
Migdia: de 12:50 a 13:00h per la porta de fusta.
 Els familiars esperaran al vestíbul.
Tarda: de 16:50 a 17:00h.
 Els nens i nenes s’hauran de recollir a les respectives aules de
P4.
 Els pares pujaran i baixaran per l’escala principal per poder
recollir els seus fill/es.

 P-5
ENTRADA
Matí: de 8:50 a 9:00h per la porta de fusta.
Tarda: a les 15:00h per la porta de fusta.
 Els pares deixaran els seus fills/es al vestíbul, i ells/es pujaran
sols a les classes.
SORTIDA
Migdia: de 12.50h a 13h per la porta de fusta.
 Els familiars esperaran al vestíbul.
Tarda: de 16:50 a 17:00h.



Els nens i nenes s’hauran de recollir a les respectives aules
de P5.
Els pares pujaran per l’escala principal i sortiran per la
porteria del carrer de la Cera.

PER TAL DE MILLORAR LA FLUÏDESA D´ACCÉS A L´ESCALA, ELS
FAMILIARS HAURAN D´ACOMIADAR-SE DELS NENS I NENES DES
DE LA LÍNEA MARCADA AL TERRA.
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CICLE INICIAL: 1r i 2n
ENTRADA
Matí: de 8:50 a 9:00h

1r per la porta de fusta.
2n per la porta de vidre.

Tarda: a les 15:00h

1r per la porta de fusta.
2n per la porta de vidre.

PER TAL DE MILLORAR LA FLUÏDESA D´ACCÉS A L´ESCALA, ELS
FAMILIARS HAURAN D´ACOMIADAR-SE DELS NENS I NENES DE 1r
DES DE LA LÍNEA MARCADA AL TERRA.

SORTIDA
Migdia: de 12:55 a 13:00h per la porta de vidre. Els familiars
esperaran al vestíbul en les zones indicades.
Tarda: de 16:55 a 17:00h. Els nens i nenes s’hauran de recollir al
pati. S’accedirà per la porta de vidre i se sortirà per la porteria del
carrer de la Cera.


A la tarda, els familiars dels alumnes d’aquests cursos hauran
d’esperar els seus fills/es fora de l’Escola fins el moment
d’obrir les portes de vidre per entrar a recollir als nens/es
al pati.



En cas de pluja, els pares pujaran a buscar els seus fills/es a les
aules respectives accedint per la porta de vidre i baixaran per
les escales del carrer de la Cera.
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CICLE MITJÀ 3r i 4t
ENTRADES PER LA PORTA DE VIDRE.
SORTIDES PER LA PORTA DE FUSTA.
Matí : Entrada de 8:50 a 9:00h // Sortida a les 13:00h.
Tarda : Entrada a les 15:00h // Sortida a les 17:00h.


Els pares dels alumnes d’aquests cursos hauran d’esperar els
seus fills/es fora de l’Escola.



En el cas que una família vulgui que el seu fill/a marxi sol/a
a casa haurà de notificar-lo per escrit, si no el nen/a no
podrà sortir de l´Escola.

CICLE SUPERIOR 5è i 6è

ENTRADES I SORTIDES PER LA PORTA DE VIDRE.
Matí: Entrada de 8:50 a 9:00h // Sortida a les 13:00h.
Tarda: Entrada a les 15:00h // Sortida a les 17:00h.
 Els pares dels alumnes d’aquests cursos hauran d’esperar els
seus fills/es fora de l’Escola.
 En el cas que una família vulgui que el seu fill/a marxi sol/a a
casa haurà de notificar-lo per escrit.
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NORMATIVA DE PUNTUALITAT i ASSISTÈNCIA
Entrada:








Tots els alumnes que arribin a partir de les 9:05h al matí i a les
15:05h a la tarda s´hauran d´esperar a la Mediateca fins que siguin
acompanyats a les classes. (Exceptuant els alumnes de P3 en el cas de
l´entrada matinal).
L´alumnat haurà de lliurar una notificació a l´agenda al tutor/a en el
cas que s´arribi tard a l´escola.
A partir del Cicle Mitjà la reiteració de faltes de puntualitat, després
d'haver avisat a la família, pot ser motiu de que no se li permeti a
l’alumne/a l'entrada a la classe. Es considera que s’arriba tard a partir
de les 9:05h i de les 15:05h.
Quan es conegui amb antelació que el seu fill/a faltarà a classe un o
més dies, s´haurà d'avisar al tutor/a mitjançant l'agenda.
En el cas que la falta de puntualitat sigui imprevisible, truquin per
telèfon a l'Escola i justifiquin després la falta mitjançant l'agenda.

Sortida:








Si us plau, sigueu molt puntuals en recollir els vostres fills; són els
pares els que han d'esperar els/les fills/es, i no a l’inrevés.
En el cas que vingui a recollir el nen/a una altra persona diferent
a l’habitual, cal fer una autorització a la recepció de l’escola i
comunicar-lo a l´agenda.
Sempre que l'alumne/a hagi de sortir abans de l'hora usual ho haurà
de notificar al tutor/a mitjançant una nota a l'agenda i a recepció, a
través del full blau que es lliura a la porteria.
(1)
ATENCIÓ: Els alumnes d’Educació Infantil, C. Inicial i C.Mitjà que
no els hagin vingut a recollir a l’hora de la sortida de la tarda,
s’hauran d’anar a buscar al servei d’acollida (aula de P3 C
d’Infantil). El cost d’aquest servei es facturarà en el rebut escolar.
NO ÉS PERMÈS DONAR EL BERENAR DINS EL RECINTE
ESCOLAR.
Quan hagin sortit tots els nens i nenes d’Ed. Infantil i Primària, cap
alumne no podrà romandre dins de l’Escola i les portes seran
tancades. Declinem des d’aquest moment tota responsabilitat als
familiars.

(1)

Els alumnes del C. Mitjà que no els hagin vingut a recollir a l’hora de la sortida de la tarda, s’hauran d’anar a buscar
al servei d’acollida. En cas de no voler aquest servei s’haurà de notificar per escrit (en un full blau a
recepció) i l’alumnat s’haurà d’esperar al carrer.
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CIRCULARS
Quan us arribi una circular amb acusament de rebut, (sortides,
excursions, reunions....), cal tornar-la signada el més aviat
possible. En el cas que no es retorni l’acusament de rebut
en les dates marcades, l’escola considerarà que no
autoritzeu a realitzar l’activitat. Per tant, si es tracta de
sortides o excursions l’alumne/a es quedarà en el Centre.

AGENDA
US RECORDEM QUE ÉS OBLIGATORI REVISAR DIÀRIAMENT L’AGENDA
DELS VOSTRES FILLS/ES. EN EL CAS DELS ALUMNES DE PRIMÀRIA,
CAL SIGNAR-LA CADA DIA.

ESMORZARS
El GRUP VERD de l´Escola ens proposa de no fer servir el paper d´alumini pels
entrepans. Animeu-vos a utilitzar altres tipus d´embolcall sostenible.
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EQUIPAMENT i MATERIAL
Tots els nens han de dur la bata escolar OBLIGATÒRIAMENT
amb una beta per penjar-la, i marcada amb el nom a l’esquerra.
Tots els alumnes s’enduran la bata a casa els divendres per tal que
la pugueu tornar neta els dilluns.
Els alumnes de P-3 i P-4 han de portar una bossa de roba amb un
recanvi complet i marcat que es quedarà a l’escola per canviarlos si és necessari.
Cal portar una motxilla, sense rodetes, marcada amb el nom i
el cognom.
A les excursions s’ha de dur l’equipament esportiu de l’escola
fins a 4t de primària.
Els llibres han de venir marcats a la part inferior dreta de la
portada.
L’estoig i tot el material que conté ha d’estar marcat.
Recomanem que l’estoig no sigui de bossa.
Cal tenir present que el material i equipament que s’hagi
de deixar a la recepció han de ser estrictament necessari i
urgent.

EDUCACIÓ VISUAL i PLÀSTICA
Cal portar una camisola vella o bata marcada per fer els treballs
d’aquesta àrea.
Els alumnes de primària hauran de portar una bossa de roba per
guardar els estris de plàstica.
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EDUCACIÓ FÍSICA

Educació Infantil / Psicomotricitat
A P-3, P-4 i P-5 és obligatori l’ús de l’equipament esportiu.
Cal marcar aquest equipament amb el nom del nen/a.
El dia de l’activitat de psicomotricitat han de venir vestits de casa,
amb calçat esportiu de “velcro”. A més, hauran de portar uns
mitjons antilliscants que es quedaran a l’escola.

Primària
Us recordem que és obligatori, a partir de 1r de Primària, la
utilització de l'equip esportiu (pantalons i samarreta de màniga
curta, bambes). Tant l'equip com el xandall estan exposats a la
vitrina del vestíbul principal i es poden adquirir a la botiga de
l’escola.
A cicle inicial (1r i 2n) caldrà portar sabatilles de psicomotricitat,
(preferentment blanques).
A cicle mitjà (3r i 4t) i
antilliscants.

superior (5è i 6è) cal portar mitjons

Cal marcar l’equip amb el nom i cognoms a fi d’evitar pèrdues i
portar-lo a dins d’una bossa de roba.
A partir de 1r de Primària els alumnes es canviaran en els
vestidors de l’escola.
 Informarem de l’horari de botiga a partir de setembre.
Piscina (Cicle Inicial)



Els alumnes de 1r de Primària faran piscina tot el curs
escolar.
Els alumnes de 2n de Primària realitzaran piscina
durant el primer trimestre del curs.

L’equipament necessari dins d’una motxilla petita serà: tovallola
o barnús, xancletes, casquet de piscina i banyador.
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FOTOGRAFIES
Durant la primera setmana de curs els alumnes han de portar les
següents fotografies mida carnet als seus tutors/es:
P-3
P-4
P-5

................................... 8 fotografies
................................... 4 fotografies
.................................. 4 fotografies

MEDICACIÓ
Per poder administrar un medicament en horari escolar, cal
portar la recepta del metge, indicant la dosi, i una
autorització vostra que haureu de lliurar al personal de recepció
(matins, porta de fusta). Els medicaments, s’administraran a les
14:00h. Si no ens faciliteu la recepta i l’autorització, no
podrem subministrar la medicació.

MITJA PENSIÓ
Els alumnes que s’hagin de quedar a dinar esporàdicament, cal
que donin l’avís a la recepció de l’escola, abans de les
11:30h, omplint la butlleta que trobareu a la vostra disposició.
Per qualsevol canvi relacionat amb la mitja pensió (altes, baixes o
modificacions), també s’haurà de comunicar a Recepció.
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C/La cera 46, 08001 BCN
Tel. 93 441 77 89
stantoni.casal@escolapia.cat

CURS 2016-2017
Benvolgudes famílies,
Benvinguts a l’Escola i benvinguts al Casal.
El Casal de Joves Calassanç és el centre de l’Escola Pia Sant Antoni que organitza i
gestiona les activitats d’Educació no Formal de l’Escola.
Amb aquest document us volem presentar la planificació de tota l’activitat
que dia a dia volem desenvolupar durant aquest proper curs dins del marc
del Projecte educatiu de l’Escola.
Per consultar la planificació de l’activitat la podeu trobar a :


Cartellera de l’Escola i del Casal



Web: http://casal.santantoni.epiaedu.cat/



Secretaria del Casal amb format paper


El període d’inscripcions pels que entreu aquest any a l’Escola es flexible.
Us demanem que tingueu en compte que l’activitat del casal no és curricular, cada
família escollirà voluntàriament la realització o no d’una activitat concreta. Per
aquesta raó us recomanem que parleu amb els vostres fills/es i els ajudeu a elegir-la,
tenint en compte les seves preferències i els acompanyeu amb ganes i compromís.
Nosaltres, des del Casal, sempre pensem en l’educació, actuem per educar i diem
obertament que en l’educació integral de la persona hi intervenen molts factors, i de
tots ells, la família i els equips educatius són els dos més importants en la vida dels
nostres fills/es; cal doncs que ambdós vagin en una mateixa consonància.
Restem a la vostra disposició.
Atentament
David Magrí i Nadal
Casal de Joves Calassanç
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Secretaria del Casal
C/ de la Cera, 46
Telèfon 934 417 789
stantoni.casal@escolapia.cat

Horari, de dilluns a divendres
de 16:30 a 19:00h, a partir de l’1 de
setembre.
Del 1 al 16 de juliol de 16:00 a 18:00h
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ALUMNAT d’ INFANTIL i PRIMÀRIA.
SERVEI D’ ACOLLLIDA DE MATÍ I / O TARDA
Benvolguda família,
Tal com hem fet els darrers cursos, us oferim el servei d’ ACOLLIDA pels alumnes de
P-3 a 6è de Primària.
Què és? El servei d’ acollida és una vigilància dels nens i nenes pel matí i per la tarda,
on l’equip educatiu sobretot fomenta la col·laboració d’alumnes grans i petits, això
s’aconsegueix fent una bona interrelació entre ells, sense cap objectiu pedagògic; per
això el lema de la matinal sempre ha estat “SOM UN EQUIP”.
DIA D’INICI :
EDATS :
HORARI :
PREU :
LLOC :

dilluns 12 de setembre de 2016.
de P-3 a 6è de Primària.
de 7:45 a 8:50h de dilluns a divendres.
45€/mes(*).
MENJADOR D’INFANTIL

Servei d’ acollida de tarda per aquelles famílies que no puguin arribar a l’hora de
sortida.
DIA D’INICI :
12 de setembre de 2016
EDATS :
de P-3 a 4t. de Primària.
HORARI :
de 17:00 a 17:30h de dilluns a divendres.
(*)
PREU :
22,50€/mes .
LLOC :
AULA DE P3 C (INFANTIL)
Totes aquelles famílies que estiguin interessades a gaudir d’aquest servei cal que
omplin i lliurin la butlleta adjunta a la Recepció de l’Escola.
OBSERVACIONS:
Si no s’arriba a un mínim d’ inscrits el servei es podrà anul·lar el servei
d’acollida.
Els dies esporàdics en que es requereixi el servei, es cobrarà també a través
del rebut, a excepció del mes de juny en que s’abonarà en efectiu a recepció.
(*)

Aplicació de descompte de 15€ en el cas de l’acollida matinal o de 7,5€ en
l’acollida de tarda, segons les mateixes condicions del descompte del servei de
mitja pensió. Al setembre es facturarà la meitat de l’import.
Atentament,
Administració
Barcelona, juliol de 2016
…................................................................................................................................
Els pares de l’alumne __________________________________________del curs ___ / ___
inscriuen al seu fill/a a :

 Servei d’acollida matinal.
 Servei d’acollida de tarda

Data: ___________

Signatura dels pares.
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Ronda Sant Pau, 72
08001 BARCELONA
Tel. 93 441 06 05
Tel. 93 441 67 77 (facturació/rebuts)
e-mail: santantoni@escolapia.cat
http://santantoni.escolapia.cat
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya
Horari de secretaria
Durant el curs
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h
Dijous de 15:00 a 17:30h
Estiu (del 1 al 15 de juliol de 2016/ del 1 al 9 de setembre de 2016)
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h
(Del 18 de juliol de 2015 al 31 d’agost de 2015, tancat per vacances)

CURS 2016/2017

