Funcionament de centre
CURS 2022-2023

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

ISABEL LASUNCIÓN
MARTA VILLANUEVA - NOEMÍ SÁNCHEZ
CRISTINA DÍAZ
CLARA TERRÉ
SARA FERRER
CARLA LLINARES (COORDINADORA)
JOAN CLOP (SECRETARI)
NOEMÍ SÁNCHEZ
DOLORS VILAGRASA (CAP D'ESTUDIS)
NÚRIA SALVADOR (ODETTE PÉREZ-REJÓN)
CRISTINA VILALTA
NATÀLIA GARCIA (MARTA MONTESINOS)
MARY RICO

I3 A
I3 B
I4 A
I4 B
I5 A
I5 B
SUPORT
SUPORT
SUPORT
ANGLÈS
MESTRA SIEI
AT DIVERSITAT
TEI

MITJANS

GRUP

LAIA CANALS
MARIA ESPÍN
VIOLETA PUCHADES
ANNA COLS (COORDINADORA)
PATI SÁNCHEZ
AITANA SANZ
LAURA GIL
CLARA CERVELLÓ - MIRIAM VILLÀ
NÚRIA SALVADOR (ODETTE PÉREZ-REJÓN)
MIRIAM VILLÀ
SARA RUBIO
NATÀLIA GARCIA (MARTA MONTESINOS)
SÒNIA PÉREZ
LAURA GARZÓN
SILVIA LLORENS
JOANA FERNANDEZ

1r A
1r B
1r C
2n A
2n B
3r A
3r B
3r C
ANGLÈS
ANGLÈS
ED FÍSICA
AT DIVERSITAT
AT DIVERSITAT
SUPORT I RELIGIÓ
EDUCADORA SIEI
AUX DIVERSITAT

GRANS

GRUP

MARTA PINTOS
REBECA CARTOIXÀ (INÉS SÁNCHEZ)
MIREIA PUJOL
VERÒNICA CANOVAS
TERESA GONZÁLEZ
SERGI CAPARRÓS (COORDINADOR)
JAUME BUXADÉ
PAULA LLULL
LAURA GARZÓN
MARIA MONTESINOS
LAIA PÉREZ
LAURA MARTORELL
CARLES CASANOVAS (DIRECTOR)

4t A
4t B
5è A
5è B
6è A
6è B
6è C
MÚSICA
SUPORT I RELIGIÓ
AT DIVERSITAT
AT DIVERSITAT
ANGLÈS
SUPORT

SERVEIS EDUCATIUS

ESPECIALITAT

NÚRIA ROIG
NOEMÍ ALIACAR
ANNA MARTÍNEZ
ALEIX CHAVEZ
NAILA PÉREZ

EAP
LOGOPEDA
VETLLADORA
VETLLADOR
VETLLADORA

PAS

ESPECIALITAT

MONTSE MATA
JÚLIA PRIOR
LEILA PAÑOS
PAZ MONTALBAN
ANA HERVELLA

COORD MENJADOR
ADMINISTRACIÓ
CONSERGE
CONSERGE
CUINERA

el temps a l'escola
ENTRADES I SORTIDES
MATÍ
L’horari d’entrada a l’escola és a les 9.00h, exceptuant la comunitat de grans
que és a les 8.55h
Durant tot el curs, els infants d'I3 podran fer una entrada relaxada fins a les
9.30h
D'I4 a 6è, l’hora d’entrada es pot allargar fins a les 9.15h
Els infants d'I3 a I5 entraran per la porta principal acompanyats fins a l’aula.
Els infants de 1r I 2n també seran acompanyats entrant per la porta del carrer
Guitard fins a la seva aula.
Els infants de 3r fins a 6è curs entraran sols per la porta lateral del carrer
Melcior de Palau i pujaran fins a la seva aula sense acompanyants.

MIGDIA:
La sortida dels infants que van a dinar a casa serà per la porta principal del
carrer Melcior de Palau. A les 15.00h també s’entrarà per la porta principal.

ENTRADES I SORTIDES
TARDA
L’horari de sortida és a les 16.30h, exceptuant la comunitat de grans que serà a les 16.25h
Les famílies de petits, 1r i 2n de mitjans recollireu els infants a les aules.
De 3r a 6è curs sortiran per la porta lateral, situada al carrer Melcior de Palau.
Quan un infant hagi de sortir a un hora diferent de l’establerta caldrà avisar a la mestra o bé
trucar a consergeria per deixar-ne constància.
Aquí us deixem un quadre resum amb horaris i les portes (a partir d'octubre).

COMUNITAT/GRUP

ENTRADA

SORTIDA

PORTA

PETITS

9:00h

16:30h

PRINCIPAL

1r i 2n

9:00h

16:30h

GUITARD

3r

9:00h

16:30h

SECUNDÀRIA MEL.PALAU

GRANS

8:55h

16:25h

SECUNDÀRIA MEL.PALAU

medicació
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 o bé descarregar-ho al web del centre.
No podem donar cap medicament, si no el tenim.
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.
Si l'infant té alguna al·lèrgia alimentària, cutània, etc. ens heu de fer arribar URGENTMENT
l’informe

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

TUTOR/A

CORREU ELECTRÒNIC

I3A Marta Villanueva
I3A Noemí Sánchez
I3B Isabel Asunción
I4A Cristina Díaz
I4B Clara Terré
I5A Sara Ferrer
I5B Carla Llinares

martavillanueva@escolajaume1r.cat
noemisanchez@escolajaume1r.cat
isabellasuncion@escolajaume1r.cat
cristinadiaz@escolajaume1r.cat
claraterre@escolajaume1r.cat
saraferrer@escolajaume1r.cat
carlallinares@escolajaume1r.cat

1rA Laia Canals
1rB Maria Espín
1rC Violeta Puchades
2nA Anna Cols
2nB Patricia Sánchez
3rA Aitana Sanz
3rB Laura Gil
3rC Clara Cervelló

laiacanals@escolajaume1r.cat
mariaespin@escolajaume1r.cat
violetapuchades@escolajaume1r.cat
annacols@escolajaume1r.cat
patisanchez@escolajaume1r.cat
aitanasanz@escolajaume1r.cat
lauragil@escolajaume1r.cat
claracervello@escolajaume1r.cat

4tA Marta Pintos
4tB Inés Martinez
5èA Mireia Pujol
5èB Verònica Canovas
6èA Teresa González
6èB Sergi Caparrós
6èC Jaume Buxadé

martspintos@escolajaume1r.cat
inesmartinez@escolajaume1r.cat
mireiapujol@escolajaume1r.cat
veronicacanovas@escolajaume1r.cat
teresagonzalez@escolajaume1r.cat
sergicaparros@escolajaume1r.cat
jaumebuxade@escolajaume1r.cat

trobades pedagògiques
Cada curs es realitza una trobada pedagògica amb les famílies per parlar
dels reptes del curs, dels infants, per resoldre dubtes... Tan bon punt sabem el
lloc i hora de la trobada us informarem via TokApp.

PETITS

DATA

I3
I4
I5

20 D'OCTUBRE
18 D'OCTUBRE
19 D'OCTUBRE

MITJANS

DATA

1R
2N
3R

28 DE SETEMBRE
6 D'OCTUBRE
4 D'OCTUBRE

GRANS

DATA

4T
5È
6È

13 D'OCTUBRE
10 D'OCTUBRE
21 DE SETEMBRE

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. 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.

aniversaris
Per celebrar l'aniversari, les families poden portar un esmorzar saludable per
compartir amb tot el grup classe.
L'escola no serà l'espai on repartir les invitacions d'aniversari personals ni
tampoc llaminadures.

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.

I3 I4 I5

1r 2n 3r
4t 5è 6è

205€
ES41 2100 1334 9202 0014 6428
225€
ES48 2100 1334 9902 0014 6541
230€
ES48 2100 1334 9902 0014 6541

Termini: Divendres 30 de Setembre
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 :
45 € 1 fill
48 € 2 fills
50 € 3 fills o més
El preu de les activitats oscil·la entre els 18€ per les activitats d'un dia, 33 € les de dos
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

