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Carrer Melcior de Palau 134-136
08014 Barcelona
93 490. 41 .03
a8002061@escolajaume1r.cat

Aquí a les mans teniu el dossier de pautes que ens
facilitaran la convivència. Per tal que a l’escola es
pugui tenir un ambient relaxat i de respecte és vital
que aquestes siguin acceptades i dutes a terme
per tota la comunitat.
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P3 A _ Cèlia Forns Corrales
P3 B _ Sara Ferrer Pellicer (*)
P3 C _ Clara Tarrés Llorens

P4 A _ Carla Llinares Camarena
P4 B _ Isabel Lasunción Ascanio

P5 A _ Cristina Díaz Sánchez
P5 B _ Pilar Corominas Rovira
P5 C _ Aïda Masip Rebolledo

Suport a comunitat _ Cisco Auba Mulet
Suport a la comunitat _ Joan Clop Comellas (Secretari)
Suport a la comunitat_ Elena Durán Rosas, Natàlia Royo Rodríguez
Tècnica d’educació infantil _ Gemma Moya Mayor
SIEI _ Cristina Vilalta Cots

1r A _ Anna Cols Alacid
1r B _ Laura Gil Moragriega

2n A _ Karen Pedro Alarcón
2n B _ Xavier Jiménez Bueno

3r A _ Aitana Sanz Gimeno
3r B _ Alex Martín Nuez
3r C _ Laia Canals Bofarull (*)

Suport a comunitat _ Dolors Vilagrasa Clota (Cap d’estudis)
Suport a la comunitat _ Carol Folgado Olivella, Violeta Puchades Nordgren
Anglès _ Pilar Cabrera Amat, Miriam Villà Romero
Atenció a la diversitat _ Natàlia Garcia Oca
Auxiliar Atenció a la diversitat _ Joana Fernández Periago
Educació Física _ Sara Rubio Carrillo
Religió _ Jordi Segura Pedro

4t A _ Mireia Pujol Massa
4t B _ Verònica Goitia Serra

5è A _ Verònica Canovas Alcaraz (*)
5è B _ Rebeca Cartoixà Garcia

6è A _ Sergi Caparrós Giner
6è B_ Rosario Nevot Salvador

Suport a comunitat _ Carles Casanovas Jové (Director) i Derek Peña Arias
Atenció a la diversitat _ Sònia Pérez Ferreres
Ed Física _ Carme Pardo Conesa
Aula Acollida _ Maria Barrachina Parellada
Anglès _ Laura Martorell Chiva
Educadora SIEI _ Silvia Llorens Garcia

EAP _ Núria Roig
CREDA _ Glòria Selles
LIC _ Marta Rovira
Vetllador/a _ Marcos Sanz i Anna Martínez

Administració _ Júlia Prior
Coordinació menjador _ Montse Mata
Consergeria _ Leila Paños
Cuina _ Soledad García

*Coordinador/a de comunitat
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MATÍ:
L’horari d’entrada a l’escola és a les 9.00.
Durant el primer trimestre, els alumnes de P3 podran entrar fins a les 9.30.
De P4 a 6è, l’hora d’entrada es pot allargar fins a les 9.15.
Els nens i les nenes de P3 a P5 entraran per la porta principal, acompanyats pel pare/mare fins a l’aula.
Els nens i les nenes de 1r i 2n curs entraran i pujaran sols per la porta principal de l’escola fins a la seva aula.
Els nens i les nenes de 3r fins a 6è curs entraran sols per la porta lateral del carrer Melcior de Palau i pujaran fins a
la seva aula.
MIGDIA:
Tots els nens i les nenes que no es queden a dinar sortiran acompanyats pels mestres:
●
●

PETITS, 1r i 2n: Porta principal
3r a 6è: Porta lateral melcior de palau

TARDA:
L’horari de sortida és a les 16.30 hores.
Les famílies del nens i nenes de P3, P4, P5, 1r i 2n recollireu els vostres fills a les aules.
De 3r a 6è curs sortiran per la porta lateral, situada al carrer Melcior de Palau.
Us recordem la importància de la puntualitat. Quan un nen o una nena hagi de sortir a un hora diferent de
l’establerta caldrà que porti una autorització per escrit (a l’agenda en el cas de 1r a 6è curs o bé avisant a la tutora,
de P3 a P5) i lliurar-la al seu mestre corresponent.

● Comunicació entre família i escola. A primària tenim l’agenda com a eina de comunicació habitual entre famíliaescola.
● Aniversaris. Si ho desitgeu podeu portar un petit detall de celebració (galetes, pa de pessic tallat, etc.). A l’escola
no es podrà repartir cap invitació de festes particulars d’aniversari.
Recordeu que a l’escola no està permès portar llaminadures.
● Autorització sortida migdia i tarda. Si el vostre fill ha de sortir sol de l’escola cal que passeu per secretaria per
omplir personalment l’autorització.
● Joguines. L’escola disposa de material didàctic apropiat per a cada edat; per tant, no és necessari que portin
joguines de casa.
● Mòbil. L’alumnat no està autoritzat a utilitzar el mòbil dins de l’escola. L’escola no es responsabilitza en cas de
pèrdua de l’aparell.
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● Retards. Cal ser puntuals en la recollida d’un nen o d’un nena. En cas de retards caldrà signar per tal que quedi
constància del fet; en cas de persistències, es prendran les mesures que especifica les NOFC, que serà portar
l’alumne al servei d’acollida de l’AFA.

Si el vostre fill o filla ha de prendre qualsevol medicament, durant l’horari escolar, cal que ompliu l’autorització
corresponent, assenyalant la quantitat i l’horari en que s’ha d’administrar. El full d’autorització cal demanar-lo a
consergeria. No podem donar cap medicament, si no tenim el full d’autorització signat.
El Consorci d’Educació informa que davant d’un infant amb febre de 38 ºC o superior recomana administrar un
antitèrmic/analgèsic (PARACETAMOL) fins que la família arribi a l’escola per recollir-lo.
Comunica també que encara que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre (més de 37 º) se l’ha de venir a
recollir.
AL·LÈRGIES
Si el vostre fill o filla té alguna al·lèrgia alimentària, cutània, etc. ens heu de fer arribar URGENTMENT l’informe
mèdic.

GRANS

MITJANS

PETITS

Cada curs es realitza una trobada pedagògica amb les famílies per parlar dels reptes del curs, dels infants, per
resoldre dubtes...
P3

24 d’octubre

P4

17 d’octubre

P5

15 d’octubre

1r

26 de setembre

2n

2 d’octubre

3r

1 d’octubre

4t

29 d’octubre

5è

22 d’octubre

6è

3 d’octubre

L’horari d’inici de totes les reunions serà les 17.00.
Hi haurà un servei de cangur organitzat per l’AFA.

L’horari d’atenció de la secretaria és de dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de 15 a 16.30.
Per parlar amb les persones de l’equip directiu és recomanable que prèviament concerteu visita.
Al llarg dels mesos de gener i febrer, hi haurà un període en què els i les mestres realitzaran les entrevistes
individuals amb les famílies. Es podrà, si es creu convenient per alguna de les dues parts, mantenir d’altres
entrevistes.
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S’estableix una quota anual que cobreix totes les despeses de material, sortides i activitats complementàries.
Si es necessita, existeix la possibilitat de fraccionar aquest pagament i també poder fer-ho a secretaria amb targeta.
Podeu passar-hi per informar-vos.

DE

PETITS

COMUNITAT

CODI IBAN (CAIXABANK)

P3
P4

185€

ES41 2100 1334 9202 0014 6428

220€

ES48 2100 1334 9902 0014 6541

230€

ES48 2100 1334 9902 0014 6541

DE

MITJANS

COMUNITAT

P5

1r
2n

GRANS

DE

COMUNITAT

3r

4t
5è
6è

Termini: Dilluns 16 de setembre
Cal posar el nom del nen o nena i el curs i
portar una còpia del comprovant d’ingrés a la secretaria de l’escola o enviar-la al nostre correu electrònic
a8002061@escolajaume1r.cat

L’escola potencia hàbits d’alimentació saludables. És per aquest motiu que aconsellem cercar alternatives als
productes industrialitzats amb molts greixos i pocs nutrients essencials. Per exemple, un entrepà, peces de fruita,
fruits secs, galetes, etc. (no s’han de portar sucs ni batuts).
Per altra banda, tothom pot contribuir a la reducció de residus i, és per aquest motiu que valorem molt
positivament que l’esmorzar es dugui en una carmanyola o bé en un embolcall reutilitzable.
Dins de la potenciació dels hàbits saludables, l’escola ha establert que els dijous de tot el curs siguin anomenats
dia de la fruita. Aquest dia tots els nens des de P3 fins a 6è es recomanable que portin peces de fruita per
esmorzar.
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L’AFA, com a institució que col·labora en la formació dels nens i de les nenes de l’escola, organitza un conjunt
d’activitats que es desenvolupen abans i després de l’horari lectiu.
Rebreu un dossier amb tota la informació referent a les diferents activitats extraescolars que el vostre fill o filla pot
realitzar al llarg del curs.
Blog de l’AFA: http://ampajaumeprimer.wordpress.com/
Correu AFA: hola@ampajaume1r.com
@AMPAJAUME1BCN
ampajaume1
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