Benvinguda a l'escola
CURS 2021-2022

A les vostres 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.

COMUNITATS
PETITS

GRUP

MARTA VILLANUEVA

P3 A

CLARA TERRÉ

P3 B

SARA FERRER (COORDINADORA COMUNITAT)

P4 A

NOEMÍ SÁNCHEZ

P4 B

CRISTINA DÍAZ

P5 A

ISABEL LASUNCIÓN

P5 B

CARLA LLINARES

P5 C

JOAN CLOP (SECRETARI)

SUPORT

MARIA ESPÍN

SUPORT

XAVIER JIMENEZ

SUPORT

NÚRIA SALVADOR

ANGLÈS

GEMMA MOYA

TEI

CRISTINA VILALTA

SIEI

NATÀLIA GARCIA

AT DIVERSITAT

MITJANS

GRUP

ANNA COLS

1r A

PATI SÁNCHEZ

1r B

LAURA GIL

2n A

LAIA CANALS (COORDINADORA COMUNITAT)

2n B

VIOLETA PUCHADES

2n C

CLARA CERVELLÓ

3r A

AITANA SANZ

3r B

DOLORS VILAGRASA (CAP D'ESTUDIS)

SUPORT

MIRIAM VILLA

ANGLÈS

SARA RUBIO

ED FÍSICA

ANNA MUÑOZ

ED FÍSICA

SÒNIA PÉREZ

AT DIVERSITAT

SILVIA LLORENS

ED SOCIAL

GRANS

GRUP

MIREIA PUJOL

4t A

VERÒNICA CANOVAS

4t B

VERÒNICA GOITIA

5è A

SERGI CAPARRÓS

5è B

JAUME BUXADÉ

5è C

REBECA CARTOIXA

6è A

MARTA PINTOS

6è B

ANNA MAS

SUPORT

PAULA LLULL

PAULA LLULL

LAURA GARZÓN

SUPORT I RELIGIÓ

MARIA MONTESINOS

AT DIVERSITAT

LAURA MARTORELL

ANGLÈS

CARLES CASANOVAS (DIRECTOR)

SUPORT

JOANA FERNANDEZ

AUX DIVERSITAT

SERVEIS EDUCATIUS

ESPECIALITAT

NÚRIA ROIG

EAP

NOEMÍ ALIACAR

LOGOPEDA

MARTA ROVIRA

LIC

ANNA MARTÍNEZ

VETLLADORA

MARCOS SANZ

VETLLADOR

PAS

ESPECIALITAT

MONTSE MATA

COORD MENJADOR

JÚLIA PRIOR

ADMINISTRACIÓ

LEILA PAÑOS

CONSERGE

YOLANDA DÍAZ

CONSERGE

ÁNGELA CARDENAS

CONSERGE

ÀLEX FAUQUIER

CUINER

ENTRADES I SORTIDES
Aquest curs a causa de la pandèmia les entrades i sortides del centre es faran
de manera esglaonada, tenint en compte els 4 accessos.

DIRECTORI DE CORREUS ELECTRÒNICS
Us facilitarem els correus electrònics dels tutors/es dels infants. Per a qualsevol
dubte i/o aclariment podeu enviar un correu electrònic per poder establir
contacte amb ells/es. Si hi ha alguna altra consulta recordeu que sempre podeu
enviar un correu electrònic a la direcció de l'escola al
a8002061@escolajaume1r.cat

DIRECTORI DE CORREUS ELECTRÒNICS

trobades pedagògiques
Cada curs es realitza una trobada pedagògica amb les famílies per parlar
dels reptes del curs, dels infants, per resoldre dubtes... Aquest curs a causa de
la pandèmia es realitzaran de forma presencial al gimnàs de l'escola a les
17:00h. Només podrà assistir-hi una persona per nucli familiar.

PETITS

DATA

P3

20 D'OCTUBRE

P4

19 D'OCTUBRE

P5

26 D'OCTUBRE

MITJANS

DATA

1R

28 DE SETEMBRE

2N

7 D'OCTUBRE

3R

14 D'OCTUBRE

GRANS

DATA

4T

29 DE SETEMBRE

5È

11 D'OCTUBRE

6È

5 D'OCTUBRE

parlem-ne
L’horari d’atenció de la secretaria és de dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de 15
a 16.30h.
Al llarg dels mesos de gener i febrer, hi haurà un període en el qual els i les
mestres realitzaran les entrevistes individuals amb les famílies via Google
Meet. Es podrà, si es creu convenient per alguna de les dues parts, mantenir
altres entrevistes.

temps d'esbarjo
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.

Per tal de potenciar els 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 és recomanable que portin peces de fruita per esmorzar.

Aquest curs es poden tornar a celebrar els aniversaris amb menjar per
compartir. L'escola tindrà en compte totes les mesures de seguretat.

temps de covid
MASCARETA: L’ús de la mascareta no serà obligatori en el cas dels alumnes
d’Educació infantil (de 0 a 6 anys) excepte en els moments que es barreguin
grups.

De 1r a 6è de primària (de 6 a 12 anys) de moment és obligatòria excepte
quan estiguin al pati amb el seu grup bombolla. Qualsevol canvi us
informarem.

ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA: No podeu dur el vostre fill o filla a l’escola si:
Té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:

º

Febre o febrícula (per sobre de 37.5 C)
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll*
Refredat nasal*
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
Mal de panxa amb vòmits o diarrea
Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la
llista.
Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular.
Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19
Es

troba

en

període

de

quarantena

domiciliària

per

haver

estat

identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada
de COVID-19.
EN TOTS ELS CASOS ES PREGA QUE INFORMEU A L’ESCOLA

PELS

CANALS HABITUALS, CORREU, TELÈFON, ETC

ATENCIÓ:
Els germans o germanes d’alumnes que estiguin fent quarantenes (perquè
a

la

seva

aula

hi

ha

hagut

un

positiu)

poden

assistir

a

classe

amb

normalitat.
Els

casos

que

documentació

han

passat

confirmada)

la

malaltia

no

en

estarien

els

darrers

obligats

a

6

mesos

dur

a

(amb
terme

quarantenes. En aquests casos podran assistir al centre en un altre grup, i
la decisió es prendrà conjuntament amb la família.

material i sortides
S’estableix una quota anual que cobreix totes les despeses de material,
sortides i activitats complementàries (excepte colònies).

Si es necessita, existeix la possibilitat de fraccionar aquest pagament. Podeu
trucar a secretaria i preguntar per la Júlia o en Joan en cas de dubtes.

P3 P4 P5

€

200

ES41 2100 1334 9202 0014 6428

1r 2n 3r
4t 5è 6è

€

220

ES48 2100 1334 9902 0014 6541

€

230

ES48 2100 1334 9902 0014 6541

Termini: Divendres 1 d'octubre

Cal posar el nom de l'infant i el curs i
portar una còpia del comprovant d’ingrés a la secretaria de l’escola o enviarla al nostre correu electrònic a8002061@escolajaume1r.cat

afa

QUI SOM?
qui som?
L’Associació de Familiars d’Alumnes de l’Escola Jaume I és una
associació sense afany de lucre de les famílies de l’escola adherida a
la FAPAC.

·

En estreta col laboració amb la resta de sectors de la comunitat
educativa, tenim com a objectiu principal la millora del centre i de
l’educació que reben els nostres infants.

Aquest objectiu el volem assolir a través de:

La participació de forma oberta i activa en la vida del centre per
dinamitzar la seva activitat i per promoure projectes
complementaris a l’estudi.

·

La vocació d’aportar i de col laborar amb la direcció i l’equip
docent del centre amb qui actua com a interlocutor per tractar

·

temes que afecten tot el col lectiu de famílies.

El foment el treball en xarxa amb d’altres agents educatius i la
prestació de serveis i activitats fora de l’horari lectiu.

Des de la participació voluntària, els familiars dels alumnes ens
responsabilitzem de desenvolupar projectes i accions pel bé de
l’educació de qualitat, pública, laica i en català.

QUÈ OFERIM?
què oferim?

L'AFA de l'escola ofereix diferents activitats extraescolars:

Acollida de matí i tarda
Piscina
Ioga en família
Belluga't
Anglès
Pre esport
Multiesport
Teatre
Judo
Plàstica
Dansa
Patinatge..

Per poder inscriure's a les activitats cal ser soci de l'associació de famílies, la quota té
un preu de :

€ 1 fill
48 € 2 fills
50 € 3 fills o més
45

·

€ per les activitats d'un dia, 33 € les de dos

El preu de les activitats oscil la entre els 18
dies i 40/42

€ l'activitat de piscina.

Si voleu fer-vos socis, teniu més informació en el següent enllaç:

https://afajaume1r.ampasoft.net/formulario_familia

Benvolgudes famílies,
Un any més, des de Valors tindrem l’orgull i la responsabilitat de gestionar el temps de
migdia a l’Escola. És per això que volem compartir amb vosaltres algunes pinzellades del
nostre projecte i la il·lusió que ens fa poder treballar-hi per seguir consolidant un espai de
tots i totes, en el que esperem que els vostres infants gaudeixin del menjar, aprenguin la
importància d’una bona alimentació i segueixin creixent.
El projecte, un any més i tot i les circumstàncies excepcionals que ens envolten (esperem
enguany es vagin normalitzant) compta amb uns objectius que volem compartir amb
vosaltres:
●

Treballar amb el millor producte, ecològic, comprat directament al productor i sense
intermediaris, sempre de temporada i de proximitat.

●

Fer elaboracions basades en la dieta mediterrània, gustoses, adaptades a cada estació de
l’any i originals per tal que els infants gaudeixin del menjar.

●

Fer que l’equip humà d’educadors i personal de cuina continuï sentint-se recolzat i treballi a
gust per donar la seva millor versió. Ja formen part de la família de Valors i aquest any
plegats tenim el repte de fer honor al llegat de la nostra estimada Sole. Seguir al mateix nivell
serà el repte.

●

Consolidar un projecte educatiu on el temps de migdia segueixi formant part de l’educació
transversal dels vostres fills i filles. El COVID-19 segueix present i per tant moltes de les
restriccions derivades del virus, però esperem poc a poc tornar a la normalitat i amb ella
recuperar projectes com la Leo i encetar-ne de nous i apassionants!

Tot això ho seguirem fent des de la proximitat, la transparència i la vocació de servei i amb
ganes d’incorporar propostes i sensibilitats, vinguin d’on vinguin.
Seguirem explorant les virtuts de la bona alimentació i treballant la convivència i el respecte
cap als demés i cap al medi ambient. Ens endinsarem en el món dels contes populars, amb
menús temàtics, viurem plegats, esperem, el desitjat retorn a l'antiga normalitat i seguirem,
en qualsevol cas, al costat dels infants en tot moment per acompanyar-los en totes aquestes
experiències.
Us volem transmetre, un cop més, la nostra il·lusió pel curs que iniciem la setmana vinent i
reiterar-vos que tenim la bústia oberta a les vostres consultes, dubtes i suggeriments.
De part de tot l’Equip de Valors, us desitgem un bon curs a tots i totes i us volem agrair el
privilegi d’alimentar i educar els vostres fills i filles. Mirarem de donar el millor de nosaltres
cada dia per estar a l’alçada del que s’espera de nosaltres.
Recordeu que podeu visitar somvalors.com o contactar-nos a través del correu electrònic a
info@somvalors.com

Aquest any també tindreu, com els passats, un bloc específic del temps de migdia
menjadorjaumeI.somvalors.com on divendres ja trobareu penjarem els menús a la web de
l’escola, a l’apartat de menjador.
I recordeu que...

Sols caminem més ràpid, però junts, arribem més lluny!
Què menjaran els vostres fills i filles?
Verdura: de proximitat, del nostre hort ara al Parc Agrari del Baix Llobregat i sempre
ecològica certificada. Els nostres pagesos ens la portaran dos cops per setmana.

Fruita: igual que amb la verdura, ecològica certificada i majoritàriament del Parc
Agrari. Algunes excepcions, com el plàtan, no les plantarem al nostre hort però seran
també producte ECO certificat.

Arròs, pasta i llegum: de proximitat, ecològic certificat. Intentarem introduir la variant
integral, amb més aportació de nutrients i menys manipulació.

Iogurt: Recuperarem el iogurt ECO certificat a
granell. I estem contents de que sigui així! 😊

Peix: 2 cops al mes serà fresc, del nostre
peixater de Mataró i pescat en costes
catalanes. Incorporem el certificat MSC a tot el
peix congelat (garantitza la pesca sostenible)
Pollastre: amb alimentació vegetal,
mínim amb un 65% de cereals, dels quals
com a mínim un 50% de blat de moro;
sacrificat almenys amb 56 dies i criat amb
sistema extensiu. Pollastre de pagès!
Vedella i porc: la carn serà fresca i
provinent de ramaderia extensiva.
Coneixem i confiem plenament en les
granges amb les que treballem.

Coordinadora del menjador
La Montse Mata és la coordinadora del menjador i s’encarregarà de garantir la qualitat de les
activitats, organitzant i acompanyant a l’equip d’educadors/es. És el vincle entre els monitors, el
centre, les famílies i l’empresa.

A causa de la situació que estem vivim teniu dos canals de comunicació amb ella per correu
electrònic menjador@escolajaume1r.cat (no utilitzeu el correu per comunicar qualsevol cosa urgent,
millor truqueu per telèfon), per telèfon mòbil 682.035.190 o bé al de l’escola 93.490.41.03.

Els infants que el curs passat es quedaven fixes a dinar a l’escola enguany també els tindrem en
compte, però si alguna família decideix fer algun canvi si us plau poseu-vos en contacte amb la
Montse.

Comunicació amb les famílies
Per facilitar l’intercanvi d’informació entre les famílies i el servei de menjador s’usen diferents canals
de comunicació.
✔ Diàriament s’informarà a les famílies de P-3 de com ha dinat i com ha fet la migdiada el seu
fill. Aquesta informació la trobareu en el plafó que està ubicat al vestibul de P3.
✔ Dues vegades l’any, gener i juny, es lliuraran els informes.
✔ Mensualment us enviarem el menú per Tokapp, però també el podeu consultar a la pàgina
web de l’escola.
✔ Entrevista amb les famílies per telèfon o meet.

Si necessiteu que el vostre fill faci un menú de dieta puntualment, cal que ho comuniqueu
telefònicament a primera hora del matí (9 a 10 hores) a la Montse.

Tovallons de roba i raspalls de dents
Enguany no farem ús dels tovallons de tela ni pitets, tindrem tovallons de paper i en el cas de P3 (si
és necessari pitet d’un sol ús) que ho proporciona el menjador.
Els infants no podran rentar-se les dents després de dinar.

Torns de menjador
Farem 3 torns de menjador a l’hora de dinar.
P3: Dinarà a les 12:30 hores davant les aules de P3 i separats els grups A i B. La migdiada també la
faran en dues aules per a cada cada grup.
P4, P5, 1r i 2n: dinaran al menjador gran (ubicat a la planta baixa) a les 12:30 mantenint una filera de
taules entre els grups-classe.
3r i 4t: dinaran al menjador gran (ubicat a la planta baixa) a les 13:30 mantenint una filera de taules
entre els grups-classe.
5è i 6è: dinaran al menjador gran (ubicat a la planta baixa) a les 14:15 mantenint una filera de taules
entre els grups-classe.
Cada educador només interactuarà amb el seu grup estable (el mateix grup que tenen durant l’horari
docent). I els educadors de reforç només interactuaran per nivell. Tots els educadors portaran
mascareta durant tota l’estona de l’espai de migdia.
Els infants de primària portaran mascareta en els trasllats i si no es pot garantir la distància d’1,5 m.
Farem ús de les mateixes aules que utilitzen durant l’horari docent i dels espais exteriors.
Els educadors i educadores que acompanyaran el vostre fill o filla en aquest curs:

COMUNITAT DE PETITS (P3, P4 i P5)
GRUPS DOCENT
P3 A
MARTA
P3 B

CLARA

P4 A

SARA

P4 B

NOEMÍ

P5 A

CRISTINA

P5 B

ISABEL

P5 C

CARLA

EDUCADOR/A

MARTÍ MARIN
ELIA BUCHACA
LAURA PONCE
PAULA AVILA
PATRI GALLEGO
JOAN CABANILLA
LAURA GARCIA
MAMEN MONROS
MARIA PEDROSA
LAURA GARCIA
JOAN LARA
NEUS DURAN
ALEIX CHAVEZ
LAURA ALBERICH
ALEIX CHAVEZ
JOSEFINA CEREZA
ALEIX CHAVEZ

COMUNITAT DE MITJANS (1r, 2n i 3r)

GRUPS
1r A

DOCENT
ANNA C.

1r B
2n A
2n B
2n C
3r A
3r B

PATI
LAURA
LAIA
VIOLETA
CLARA/KAREN
AITANA

EDUCADOR/A
ALEJANDRO LEBRON
ALEX MONTOLIU
LAIA LLORENS
MARCOS SANS
ANA MARTINEZ
MERI BLADE
POL CASANOVAS
LAIA GARCIA
RAQUEL LLUCH

COMUNITAT DE GRANS (4t, 5è i 6è)

GRUPS
4t A
4t B
5è A
5è B
5è C
6è A
6è B

DOCENT
MIREIA
VERONICA C.
VERO G.
SERGI
JAUME
REBECA
MARTA P.

EDUCADOR/A
CLAUDIA AGUILA
DANI CUADRADO
EVA BERNAT
PAU CABANILLA
ANXO RUFO
MARINA SEGURA
ENRIC PLANA

En breu rebreu el dossier on us farem cinc cèntims de totes les activitats i projectes de
l’espai del migdia.

Import del menjador
El preu de menú per als nens/es fixes que serà de 6,25 € per dia i de 6,80 € per als nens
esporàdics.
A continuació us detallem mensualment l'import

MES

NÚM. DIES

NEN DIA

Setembre P4 a 6è

13
8
20
21
13
16
19
23
15
22
14

6,25 €

Setembre P3
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

6,25 €
6,25 €
6,25 €
6,25 €
6,25 €
6,25 €
6,25 €
6,25 €
6,25 €
6,25 €

TOTAL

81,25 €
50,00 €
125,00 €
131,25 €
81,25 €
100,00 €
118,75 €
143,75 €
93,75 €
137,50 €
87,50 €

Si el vostre fill i/o filla no es queda de manera habitual al menjador cal que contacteu amb la Montse
en el cas que vulgueu que es quedi a dinar esporàdicament 1 dia. Si ho sabeu el dia abans millor i
sinó la podeu trucar. El tema de com fer el pagament d’aquest dia ho parleu amb la Montse perquè
ho podeu fer amb targeta (demanant cita prèvia) o bé us ho podem carregar al vostre compte
bancari al mes següent.
Tots els rebuts es cobraran per l’entitat bancària a mes vençut. El dia de cobrament será el 10 de
cada mes
Tots els rebuts retornats tindran un recàrrec de 4 €.
Us informem que també podeu fer el pagament amb targeta bancària però caldrà abans demanar
cita prèvia amb la Montse per e-mail o per telèfon.
A partir del 2n dia d’absència, per malaltia justificada us abonarem l’import sencer dels dies que falti
el vostre fill.

Beques de menjador del Consorci d’Educació
Us informem que fins al 17 de setembre podeu sol·licitar l’ajut de menjador de forma telemàtica
(https://www.edubcn.cat/ext/html/Ajuts/ajutsmenjador.html) i després l’heu d’enviar a l’escola signada i
cal que demaneu cita a la Montse.

Cordialment.

Equip directiu.

