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Calendari del curs

1r Trimestre:

• Inici del curs per alumnes Petits, Mitjans, Grans de 1r Cicle: 2 de
setembre (només matí).
• Per I3, I4 i I5 del 5 de setembre al 21 de desembre (ambdós
inclosos). El dia 22 de desembre l’horari de l’escola serà fins a les
15:00h.
• Festius: 26 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de
desembre.
• Festius de lliure disposició del Centre: 9 de desembre.
• Vacances escolars*: del 22 de desembre al 8 de gener (ambdós
inclosos).
Durant les vacances escolars, l’Escola oferirà servei de Llar d’Infants
els dies:
dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

22
desembre

23
desembre*
30
desembre*

26
desembre

27
desembre

28
desembre

29
desembre

2 gener

3 gener

4 gener

5 gener*

*Tancarem a les 15:00h.

2n Trimestre:

• Del 9 de gener al 31 de març (ambdós inclosos).
• Festius de lliure disposició del centre: dilluns 20 de febrer i divendres 17 de març.
• Vacances escolars*: del 1 al 10 d’abril d’abril (ambdós inclosos).
*Durant aquest període de vacances, l’Escola oferirà servei de Llar
d’Infants del 3 al 5 d’abril en horari habitual i el dijous 6 d’abril tancarem a les 15:00 hores. En aquest període oferirem també Casals
complementaris per als alumnes de 2n Cicle.

3r Trimestre:

• Del 11 d´abril al 22 de juny (ambdós inclosos).
• Festius: dilluns 1 de maig i dilluns 5 de juny.
• Festius de lliure disposició del Centre: 2 de juny.
• Vacances escolars*: a partir del 23 de juny. El dia 22 de juny les
activitats de l’escola finalitzaran a les 15:00h.
*Durant aquests períodes de vacances escolars i fins al 31 de juliol,
mantindrem l’activitat habitual en els grups de 1r Cicle (Petits, Mitjans i Grans). Els divendres de juliol el servei serà fins les 15h. Pel
que fa a 2n Cicle (I3, I4 i I5), l’Escola ofereix Casals a les famílies que
ho desitgin, en qualitat de servei complementari.
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Equip de mestres
d’Infantil

Tot l’equip docent de l’Escola Reina Elisenda Virolai us volem donar
la benvinguda al curs 2022-2023 en el qual compartirem moltes
experiències amb els vostres fills i filles.
Directora Virolai:
Sandra Entrena
Cap d’Estudis d’Infantil Virolai:
Anna Íñigo
Directora Reina Elisenda:
Marta Medrano
Subdirectora Reina Elisenda:
Maite Pino
Coordinadora pedagògica d’Infantil:
Marta Càrdenas
Mestres de l’equip d’infantil:
Rocio Boo
Esperança González
Luana González
Clara Gil
Marta Càrdenas
Cristina Puigdollers
Aina Casal
Dani Talens
Roger Rovira
Berta Juanet
Mireia Gascón
Altre personal de suport:
Laia Dòria
Lídia Guevara
Lola Pizarro
Cada classe té assignat un tutor o tutora que és l’encarregat principal i
més directe de l’evolució de cada alumne i de la coordinació de la tasca
pedagògica dels mestres del nivell i de la col·laboració Família-Escola.
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Administració i
secretaria

L’horari d’administració i de secretaria per atendre les famílies és de
8h 30 min a 17h 30 min.
En aquest horari podeu:
• Consultar qualsevol dubte o demanar la informació que necessiteu.
• Resoldre temes administratius.
• Resoldre qualsevol dubte a nivell rebuts i abonar-los.
Les persones que us atendran seran:

• Cap de Secretaria, secretaria@reinaelisenda.virolai.com
• Isabel Vila: Administració, administració@reinaelisenda.virolai.com
• Cristina Esteve: suport Secretaria i Administració, cesteve@virolai.com

També podeu resoldre qualsevol tema administratiu, informatiu o de
secretaria trucant per telèfon al 93 284 40 80.

04

Comunicació
família-escola

05

Horari escolar i
permanències

A fi de facilitar la comunicació Família-Escola, recordeu que podeu
comunicar amb l’Escola tant per temes de tutoria com per aspectes
administratius, de secretaria o d’altres a través de:
• El correu electrònic: Podeu trobar les adreces dels tutors dels vostres fills/es i d’altres persones a la web de l’Escola.
• El telèfon: 93 284 40 80
• La intranet Clickedu
Cada divendres l’Escola enviarà per correu electrònic el recull de comunicacions de la setmana i l’agenda d’esdeveniments de la setmana entrant.

Horari escolar:
1r Cicle d’Infantil (Petits, Mitjans i Grans):
• Horari escolar: De 9:00 h. a 12:00 h. i de 15:00 h. a 17:00 h. Sortida
a partir de les 16:30 per porta C/ Olot.
• Horari matins: De 9:00 h. a 12:00 h. (només Petits i Mitjans).
De 12:00 h. a 15:00 h., horari de menjador i migdiada.
2n Cicle d’Infantil (I3, I4 i I5):
• Horari escolar: De 9:00 h. a 12:00h. i de 15:00 h. a 17.00 h. Sortida
a partir de les 16:45 per la porta de C/ Olot.
De 12:00 h. a 15:00 h., horari de menjador, migdiada i esbarjo per I3,
i menjador, activitats complementàries i esbarjo o extracurriculars
per I4 i I5.

Permanències:

A 1r i 2n Cicle:
• Hi ha servei de permanències al matí de 8:00 h. a 8:30 h., i a la tarda
de 17:30 h. a 19 h. (a partir de la darrera setmana de juny i al juliol no
hi haurà servei de permanències).
Durant les permanències, els alumnes seran atesos per educadores
de l’Escola i realitzaran activitats adients al moment.
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Autocars i transport

L’Escola ofereix un servei de transport entre els diferents centres:
c/ Ceuta (Virolai Escola), c/ Escorial (Petit) c/ Sant Quintí (Grimm)
i c/ Olot (Reina Elisenda), tant de pujada com de baixada. Si esteu
interessats en aquest servei, contacteu amb jcarrera@virolai.com
En el cas d’estar interessats en un servei de recollida més personalitzat,
contacteu amb la Secretaria de l’Escola secretaria@reinaelisenda.
virolai.com
A més a més, des de Plaça Joanic s’ofereix la pujada, amb l’autobús
del barri 116, acompanyada per educadors de l’Escola. Aquest servei
té dues parades, Joanic-Escorial i Escorial-Providència. La baixada es
farà a peu amb els mestres acompanyants.
En el cas d’estar interessats en aquest servei, contacteu amb la
Secretaria de l’Escola secretaria@reinaelisenda.virolai.com
Els alumnes que arribin a l’Escola a partir de dos quarts de 9 hauran
de romandre a l’espai exterior establert fins a l’obertura de les aules a
les 8:45h. Una aula de la Llar d’Infants quedarà oberta a les 8:30h per
aquests alumnes més petits.

07

Actes i celebracions
escolars

Relació d’actes escolars als quals podeu assistir o participar les
famílies:

1r Trimestre:

• Representacions de Nadal: per concretar

2n Trimestre:

• Carnaval, rebuda del Rei Carnestoltes i Cercavila: divendres 17 de
febrer a les 9:30h.

3r Trimestre:

• Festa de Danses de Cicle Superior: dimecres 7 de juny.
• Festa de Rítmica de CI i CM: dijous 8 de juny.
• Festa Major de l’Escola: dissabte 10 de juny.
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Activitats i sortides
culturals de l’etapa

A l’Etapa programem sortides, visites o activitats relacionades amb
els continguts o procediments treballats des de les diferents àrees o
projectes i formen part de les nostres programacions.
Perquè els alumnes puguin fer qualsevol sortida, és imprescindible
signar a l’inici del curs l’autorització corresponent per fer sortides
complimentada per la família.
Els esdeveniments als quals les famílies podran assistir i participar estan
llistats a l’apartat anterior.
A les reunions de famílies s’informarà sobre les sortides previstes cada
trimestre.
A l’inici del curs haureu de complimentar la butlleta d’autorització
de sortides i pernocatació fora de casa.

Esdeveniments

Sortides

1r Trimestre

• Jornada inicial: 5 de setembre.
• La Castanyada: 28 d’octubre.
• Setmana de la Ciència: setmana del 14 de novembre.
• Dia internacional dels Drets dels Infants: 20 de
novembre.
• Concerts de Santa Cecília (patrona de la Música):
setmana del 22 de novembre.
• Xocolatada de Sant Nicolau, patró dels infants: 5
de desembre.
• Festa de Nadal: desembre.

• Excursió de tardor
(I3, I4 i I5).
• Teatre en anglès a l’escola.
(I3, I4 i I5)
• Sortida del projecte
(I3, I4 i I5).

2n Trimestre

• DENIP (Dia de la no-violència i la pau a l’escola):
30 de gener.
• Festes de carnaval, dijous Gras, rebuda i comiat
d’en Carnestoltes i els seus mandats: del 13 al 17
de febrer.
• Festa de carnaval: 17 de febrer*.
• Jornada de Portes Obertes: 4 de març.

• Sortida a la Biblioteca (I3, I4 i I5).
• Sortida al Parc Güell (I3, I4 i I5).
• Sortida relacionada amb el
Projecte 3x3 (I3, I4 i I5).

3r Trimestre:

• Sant Jordi: 24 d’abril.
• Concert de Primavera.
• Cantata dels 3 Infantils.

• Colònies a Can Vilalta, Moià,
(3, 4 i 5 de maig) (I3, I4 i I5).
• Sortides pel barri (I3, I4 i I5).

* Oberta a les famílies
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Activitats
extracurriculars

L’Escola ofereix per a Infantil les activitats extracurriculars següents:
• Kids&Us
• Iniciació a l’esport
• Natació
• Música
• Dansa
• Teatre
Coordinació extraescolars: Maite Pino.
Rebreu més informació a través del correu electrònic i d’un dossier
informatiu dels diferents tipus d’activitats, horaris i preus.
Aquestes activitats s’iniciaran a partir d’octubre.
L’Escola ofereix activitats d’estiu durant la darrera setmana de juny i
el mes de juliol, de les quals rebreu informació durant el 3r trimestre.

10

Gabinet
psicopedagògic

La seva finalitat principal és l’assessorament a les mestres en la
detecció, prevenció i diagnosi de possibles dificultats que pugui
presentar un alumne o alumna, tant en l’àmbit educatiu com
d’aprenentatge, i el seu seguiment individual, a partir de l’observació
directa a l’aula, de les proves de maduresa o dels intercanvis amb la
tutora, entre d’altres.
Integren el gabinet psicopedagògic Marta Medrano (psicòloga) i
Mercè Covas (logopeda i pedagoga), que compten amb el suport dels
també psicòlegs de Virolai Pere Araus i Amadeu Castells.
Si per part de la tutora i per part vostra es valora com a necessari,
es farà un seguiment individual del vostre fill o filla per resoldre
o orientar aspectes acadèmics o educatius. Del resultat d’aquest
seguiment en sereu informats en una entrevista.
El gabinet psicopedagògic és un servei de diagnòstic i d’orientació.
També participa en l’Escola de Famílies, eina de recolzament en la
tasca educativa.
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Reunions de
famílies

La vostra participació i implicació en les reunions amb les famílies és
importantíssima ja que reforça la coherència i la confiança compartida,
aprofitant l’oportunitat de conèixer i participar en el procés continuat
d’aprenentatge dels vostres fills.
Les reunions tindran dues parts: a la primera tractarem els temes
que detallem a continuació, oferirem orientacions i mirarem d’aclarir
dubtes, i a la segona us informarem de la marxa del curs i de com i què
estan treballant i aprenent els vostres fills i filles.
Aquest és el calendari de les reunions de pares del curs 2022-2023.

Trimestre

Cursos

Dates

1r

Petits, Mitjans i Grans

• 29 de setembre, a les 19h.
Procés d’adaptació i creació
d’habituds.

I3, I4 i I5

• 12 de setembre, a les 19h.
Plantejament del curs.

Petits, Mitjans i Grans

• 23 de gener, a les 19h.
La necessitat de posar límits.

I3, I4 i I5

• 18 de gener, a les 19h.
Convivència i autonomia.

Petits, Mitjans i Grans

• 24 d’abril, a les 19h.
Reunió activa.

I3, I4 i I5

• 20 d’abril, a les 19h.
Reunió activa. Els projectes del
curs.

2n

3r
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Mares i pares
Delegats i Consell
Escolar

Les mares o pares delegats de cada curs tenen com a funcions:
• Facilitar la comunicació i la col·laboració entre totes les famílies del
curs i l’Escola.
• Tractar amb la tutora, la Coordinadora i/o l‘Equip Directiu diferents
aspectes de la marxa del curs.
• Assistir a les reunions de famílies delegades.
Mares i pares delegats de l’Etapa d’Infantil (2n Cicle):
Durant les primeres reunions del curs amb les famílies es renovaran
càrrecs o es decidiran per consens els nous delegats de cada nivell per
al nou curs.
Reunions previstes: 5 de setembre – 11 de gener – 6 d’abril.
El Consell Escolar de Centre
Està constituït per representants dels diferents estaments de l’Escola.
Es reuneix amb periodicitat trimestral i tracta diversos temes de l’Escola que afecten els nivells d’ensenyaments concertats i subvencionats:
Infantil, Primària i Secundària. Està presidit per la directora del centre,
Marta Medrano.
Representants de la titularitat:
• Montserrat Ballarín
• Sandra Entrena
• Carol de Britos
Representants de les famílies:
• Olman Elizondo (5è)
• Xavi Figueras (4t)
• Iris Rosal (I5)
• Ifigènia Saborit (3r i 5è)
Representants del professorat:
• Marta Càrdenas
• Mercè Covas
• Ruth Lerma
• Cristina Puigdollers
Representants del PAS:
• Cristina Esteve
Reunions previstes: 22 de setembre – 15 de febrer – 14 de juny.
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AFA de l’Escola
Virolai

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Virolai -AFA- té com
a finalitats:
• Col·laborar amb l’escola en tot allò que la integra i l’envolta.
• Aconseguir un diàleg permanent família - escola.
• Promoure i donar suport a tota classe d’activitats que es desenvolupin dins i fora de l’escola.
• Reina Elisenda Virolai té una representació dins l’AFA Virolai.
L’AFA, segons els seus estatuts, està representada per una Junta
Directiva. Aquesta Junta Directiva està organitzada en un seguit
d’àrees. La composició d’aquesta Junta Directiva és la següent:

Presidenta

Anna Soler Esteller

1r ESO i 3r ESO

Vicepresidenta

Patricia Guardiola Cros

3r ESO i 4t ESO

Secretari

Ivan Macia Vidueira

P5 i 4t de Primària

Tresorera

Erica Ferrer Pueyo

6è de Primària i 3r d’ESO

Vocals

Montserrat Casa Juan
Barbara Quintana Punyet
Xavier Rambla Fabregas
Marta Roca Godall
Jaume Blanc Martinez
Noelia Egea Lopez
Juan Garcia Caja
Yvonne Hernandez Yañez
Carmen Codes
Marc Llobet Martin
Mariona Barba Giro
Eva Ejarque Sabate

1r d’ESO
1r d’ESO i 4t d’ESO
6è de Primària
6è de Primària i 3r d’ESO
4t de Primària
2n i 4t de Primària
4t de Primària
4t de Primària
5è de Primària
P3 i 2n de Primària
2n i 5è de Primària
3r de Primària

Col·laboradors

Ainhoa Cayuela
Iris Rosal
Lidia Evangelista

P5 i 2n de Primària
P5
P3 i 1r de Primària
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Material

Llistat de material pels Alumnes de 1r Cicle (Petits, Mitjans i
Grans):
• La motxilla de l’escola
• Matalasset per la migdiada
• Una bata per pintura i experimentació

Aquest material el podreu trobar a:

• ABACUS – Urquinaona – C/ Ausiàs March, 16
• També podeu fer reserves i compres a través de la pàgina web:
escolartextil.com - A l’Escola en tenim un mostrari

Cal que els nens i les nenes portin també:

• Pitets grans dels que es passen pel cap
(també a www.escolartextil.com)
• Bolquers
• Tovalloletes humides
• Mocadors de paper
• Pinta o raspall
• 2 recanvis de roba complerts (també interior i calçat) marcada
amb el nom
• Un got per a l’aigua (que no sigui de vidre)
• Xumet per a l’escola amb cadena i porta-xumets (si en fan servir)
• Una bossa de roba impermeabilitzada per dins (per posar-hi la
roba bruta diàriament)
Cal que tot aquest material vagi marcat convenientment amb el
nom del nen o nena.
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Llistat de material pels Alumnes de I3, I4 i I5:
• La motxilla d’Escola
• 5 Pitets (I3)
• Matalasset per a la migdiada (I3)
• Una bata per a pintura i experimentació

Aquest material el podreu trobar a:

• ABACUS – Urquinaona – C/ Ausiàs March, 16
• També podeu fer reserves i compres a través de la pàgina web:
www.escolartextil.com - A l’Escola en tenim un mostrari

Cal que els nens i les nenes portin també:

• Un recanvi sencer de roba, adient a l’època de l’any (per als nens
i nenes de I3 i tots els que ho necessitin)
• Tovalloletes humides
• Una capsa de mocadors de paper.
• Un bidonet d’aigua que puguin gestionar amb autonomia
• Una bossa de roba impermeabilitzada per dins (per posar-hi la
roba bruta diàriament)
Cal que tot aquest material vagi marcat convenientment amb el
nom del nen o nena.
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• Per als diferents exercicis de psicomotricitat, els alumnes vindran
vestits des de casa amb roba còmoda esportiva i vambes. Us
notificarem, a principi de curs, els dies de la setmana que faran
aquesta activitat.
• Els alumnes de 1r Cicle (Petits, Grans i Mitjans) vindran cada dia
amb roba còmoda.
• Els alumnes que practiquin l’activitat extracurricular de natació (2n
Cicle) han de portar com a mínim aquest equip: banyador, casquet de
piscina, mitjonets de piscina, bossa impermeable, tovallola o barnús,
una tovallola petita per als peus i una pinta, tot en una motxilla
còmode de portar.
• Les peces de roba que utilitzaran els alumnes els dies que s’han de
canviar per anar a la piscina o per fer psicomotricitat hauran d’anar
MARCADES amb el nom corresponent.
• Les jaquetes o abrics que portin els nens i nenes han d’anar
MARCADES amb el nom.
• En cas de trobar-nos amb objectes i peces de roba no marcades,
es deixaran en una caixa d’objectes perduts que restarà a la vostra
disposició.
• 1r Cicle (Petits, Mitjans i Grans) i 2n Cicle (I3, I4 i I5) que ho
necessitin, portaran un recanvi complet de roba, tot MARCAT, que
restarà a l’escola.
• Tot el material escolar que l’alumne o alumna farà servir a l’aula per
treballar i tot el material de plàstica el proporcionarà l’Escola.
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Higiene i salut

• Per la incidència que té en la salut i en la creació d’hàbits positius, us
demanem que tingueu una cura especial en la higiene personal i la roba
dels vostres fills i filles.
• Així mateix us recordem que a l’Escola no s’hi poden portar llaminadures
(per salut dental) ni pastissos o berenars per compartir per a la seguretat
dels alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.
• Els nens i nenes de 0 a 5 anys són extraordinàriament susceptibles a
infeccions i a encomanar-se fàcilment aquelles malalties que puguin patir
els seus companys i companyes. És per això que és important que quan
un nen o nena tingui febre o alguna malaltia infecciosa, es quedi a casa
com a mesura preventiva per a la resta d’infants. Cal seguir la normativa
i els consells de l’Agència de Salut Pública. En tornar a l’Escola, convé
portar una confirmació del metge, amb signatura i segell de col·legiat, que
justifiqui la reincorporació del nen o nena al centre.
• Si un alumne o alumna té la necessitat de fer règim a l’hora de dinar, cal
que ens ho comuniqueu per escrit a través del full de notificacions. I si té
alguna intolerància alimentària, cal que porti un certificat oficial.
• Us recordem que el Departament de Salut de la Generalitat recomana
extremar les precaucions d’higiene dels cabells, sobretot a la tardor i a la
primavera, quan és més freqüent l’aparició dels polls. La millor prevenció
és la neteja i la vigilància dels cabells dels nens i nenes. En cas de detectar
la presència de polls o llémenes, el nen o nena afectat no ha de venir a
l’Escola si abans no ha fet el tractament pertinent.
• Els medicaments s’hauran d’administrar, preferiblement, a casa. Si convé
prendre’n una dosi en horari escolar, caldrà omplir el full d’autorització
específic per aquell medicament, que podeu trobar a la Secretaria
de l’Escola. També cal apuntar a la capsa el seu nom, la dosi, l’hora de
prendre’l, la durada del tractament i l’autorització d’administració. En cas
de no estar ben especificat, no l’hi donarem. Els medicaments s’han de
portar a l’Escola dins d’una bossa tancada i només hi romandran el temps
mínim imprescindible mentre en calgui l’administració.
• Si el vostre fill o filla es trobés indisposat, us localitzaríem i actuaríem
d’acord amb la vostra opinió.
• L’Escola disposarà de medicaments de tipus antipirètic i antiàlgic
(ibuprofè o paracetamol) que es podran administrar de forma puntual en
la dosi mínima sempre que ens hagueu lliurat prèviament l’autorització
general d’administració de medicaments que us farem arribar a l’inici del
curs, i així ens ho indiqueu quan us localitzem.
• En cas d’accident escolar també s’actuarà de la mateixa manera. Només
en el moment que hi hagi una urgència i no es localitzi la família, es
traslladarà el nen o nena a la mútua concertada per l’assegurança escolar:
SEMAT Centre Mèdic
Avinguda Riera de Cassoles, 43-45. 08012 Barcelona
Tel. 93 218 89 54
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Col·laboració
Família-Escola

Les famílies teniu un paper rellevant en l’educació dels vostres fills.
És per això que encoratgem les famílies a participar en els diferents
projectes que proposem des de l’Escola, creant així Comunitats
d’aprenentatge que enriqueixen el desenvolupament dels nens i
nenes i promouen un aprenentatge mutu entre tots els implicats.
Considerem que hi ha dos aspectes fonamentals que cal potenciar
en els nens i nenes, tant per part de les famílies com per part dels
professionals de l’Escola, que són: l’autoestima i la implicació vers els
aprenentatges. Els pares hi teniu un paper molt important, ja que cal
iniciar-los des que els fills són ben petits per tal de créixer amb un
potencial de grans possibilitats.
Cada classe té assignada una tutora que és responsable de coordinar
la tasca pedagògica de les mestres del curs, de fer un seguiment
evolutiu del progrés de l’alumne i alumna. Així com d’establir per a
cadascun un Pla Personal de millora en els diferents àmbits docents
i educatius. En les entrevistes que mantingui amb vosaltres es
concretarà la col·laboració entre els pares i mares i l’Escola per
aconseguir els objectius comuns.
Recordeu, per tant, la importància de mantenir freqüents entrevistes
amb la tutora – és recomanable una al trimestre i totes les vegades
que calgui- per assegurar la continuïtat educativa entre la Família i
l’Escola.
Entrevistes inicials
Les tutores d’Infantil tindran una primera entrevista amb cadascuna
de les noves famílies de la classe abans de començar el curs per tal
de tenir un coneixement previ del nen o nena i afavorir, d’aquesta
manera, una bona adaptació a l’escola.
A fi d’agilitzar l’inici de la tasca conjunta Família-Escola i amb l’objectiu
de fer el disseny conjunt del Pla Personal de cada alumne i alumna, la
primera entrevista del curs per a les famílies es farà amb cita prèvia.
Rebreu la data i l’hora de l’entrevista predeterminada i la resta de les
visites les haureu de confirmar directament amb el tutor/a. Podeu
trobar les adreces dels tutors dels vostres fills/es i d’altres persones
a la web de l’Escola.
Per qualsevol dubte podeu trucar a l’escola.
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A la Llar, el vehicle sistemàtic de comunicació diària des de l’Escola
és el correu electrònic a través de la nostra plataforma Clickedu.
Així transmetem de manera diària l’estat, les vivències i les activitats
més rellevants dels nens i nenes a l’Escola, a part de les incidències
puntuals del dia (control d’esfínters, àpats, son...), especialment en el
cas dels alumnes més petits.
A fi de facilitar la comunicació Família-Escola, recordeu que podeu
comunicar amb l’Escola tant per temes de tutoria com per aspectes
administratius, de secretaria, comentaris, consultes o d’altres en
general a través de:
• El bloc de notificacions (al 1r Cicle se us lliurarà a l’inici del curs).
• El correu electrònic secretaria@reinaelisenda.virolai.com
• També ho podeu fer als correus electrònics de les tutores dels
vostres fills o d’altres persones de l’Escola. Les adreces les podeu
trobar a la pàgina web de l’Escola.
• El telèfon 93 284 40 80
Per garantir-vos la millor atenció en tot moment, és convenient que
ho feu en aquest ordre de prioritat, per evitar col·lapsar el telèfon
amb temes que es poden resoldre per correu electrònic o mitjançant
el bloc de notes.
Una altra eina d’informació important són els Informes. La seva funció
principal és la de reflectir per escrit el procés d’adquisició d’hàbits i
aprenentatges dels nens i nenes.
Al llarg del curs, de forma periòdica, compartirem amb vosaltres i us
farem arribar informació de l’evolució del procés de desenvolupament
i aprenentatge dels vostres fills.
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Orientacions
d’interès

Per una millor organització i per major comoditat de les famílies us demanem que:
A 1r Cicle (Petits, Mitjans i Grans)
• Tant les entrades i sortides que es facin en horari escolar com les que es
facin en horari de permanències, es faran per la porta principal. Hi haurà
un lloc habilitat per deixar els cotxets durant el dia. Els cotxets hauran de
ser tipus paraigua.
• Si per alguna raó heu de venir a portar o a buscar els nens o nenes quan
ja s’ha iniciat l’activitat, us demanem que respecteu la dinàmica d’aula ja
organitzada.
• L’entrada i acompanyament dels infants a l’aula es fa a partir de les
8:30h i fins les 9:15h, els alumnes podran entrar a l’aula acompanyats
d’un familiar que ajudarà a deixar la bossa i fer el traspàs de l’alumne
a l’educadora. Durant els primers dies i mentre la tutora ho consideri
oportú, aquesta estona es podrà allargar fins a les 9:30h.
• Per al bon funcionament dels grups us agrairem que respecteu els horaris de recollida:
• Al migdia: 12h
• A la tarda: 15h o a partir de les 16:30h
A 2n Cicle (I3, I4 i I5)
• Els alumnes que arribin abans de les 8:45h s’esperaran a l’entrada de
l’escola amb l’educador responsble establert.
• A partir de I3 i I4 obrirem les aules a les 8:45h i podreu acompanyar-hi
els vostres fills fins una mica més enllà de les 9h. Durant els primers
dies, i fins que la tutora ho cregui convenient, aquesta estona es podrà
allargar fins a les 9:30h per tal d’ajudar-los en la seva adaptació, sobretot
pel que fa als alumnes nous i els de I3.
• Us preguem que respecteu al màxim i amb puntualitat l’horari establert per tal d’aconseguir una bona organització i funcionament interns
de l’Etapa.
• Us preguem que cada vegada que el vostre fill o filla canviï el sistema
habitual de sortida de l’Escola, ens ho comuniqueu per escrit.
• Els nens i nenes només podran ser recollits pels pares i mares o persones conegudes per nosaltres, designades per les famílies. Trobareu l’autorització corresponent a Secretaria. En casos excepcionals que hagi de
venir una persona diferent a qui ve habitualment, caldrà avisar per escrit
o per telèfon i la persona esmentada s’haurà d’identificar.
• A l’Escola celebrem els aniversaris dels nens i nenes sense llaminadures ni obsequis individuals.
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• Tots els alumnes que facin l’horari escolar (a partir de les 9:00h. del
matí) han d’entrar a les classes havent esmorzat. Els nens que facin permanències (8:00h) poden esmorzar durant aquesta estona. A mig matí
s’oferirà fruita als nens i nenes de 1r Cicle.
• Totes les notificacions que s’hagin de fer a les tutores (règims, sortides,
medicaments, autocar...) s’hauran de donar per escrit.

18

• Treballem a través de la dinàmica de rutines que configuren el dia
a dia, que més endavant es convertiran en hàbits, i que permetrà als
nens i nenes desenvolupar la seva autonomia i la seva seguretat.
• D’altra banda, i per la importància que en aquestes edats té el treball sobre l’adquisició d’hàbits, us demanem també el vostre suport
per tal de dur a terme una tasca conjunta en aquest sentit.

Educació dels
hàbits

19

Participació dels
alumnes i les
famílies

• Tots els alumnes de 2n Cicle d’Infantil, i també els de Grans de 1r
Cicle d’Infantil, van realitzant diferents càrrecs d’aula per tal d’anar
creixent en implicació, participació, autonomia i responsabilitat.
• A I3, I4 i I5 duem a terme un projecte de participació de les famílies
anomenat Vine i explica’ns... Us en parlarem a les reunions de pares
i mares. És un projecte que us permet a les famílies participar de
forma directa a l’aula de manera puntual, i reforça el vincle i coneixement entre Famílies i Escola.
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Aspectes docents

• L’infant és el protagonista del seu procés d’aprenentatge i cal envoltar-lo d’un context que doni resposta a les seves necessitats, fonamentalment a través del joc, l’experimentació i el diàleg. L’Escola
és aquest context perquè potencia aquestes estratègies a través de
les interaccions que es produeixen, és un entorn d’interrelacions que
crea sinèrgies, des del respecte a la individualitat, en espais d’aprenentatge compartit.
• L’aprenentatge és actiu i es basa en les vivències dels nens i nenes
per tal que sigui significatiu. A partir de l’entorn més proper per a ells
i de les seves pròpies experiències, aprenen a utilitzar diferents procediments i a desenvolupar diverses capacitats que els ajuden a fer
sòlids els fonaments del seu procés d’aprenentatge, en definitiva, del
seu procés de creixement personal.
• El mestre acompanya el nen en la seva descoberta, provocant preguntes i creant un ambient estimulador que afavoreix la curiositat i
l’interès dels alumnes des d’un dinàmica de reforç positiu.
• La metodologia, per tant, fomenta actituds positives envers els
aprenentatges, tot estimulant la curiositat i l’interès per explorar
i descobrir, consolidant les bases perquè els nens trobin el gust per
aprendre. Des d’aquesta perspectiva, el nostre repte és desenvolupar
la capacitat d’expressió en qualssevol de les seves formes i la capacitat d’afrontar situacions amb una actitud proactiva i amb creativitat.
• Així doncs, la metodologia que proposem integra el joc com una de
les eines fonamentals de l’aprenentatge, un joc que s’inicia, en les primeres edats, amb el descobriment de sensacions que aniran posant
nom, progressivament, a les emocions que els alumnes hauran d’anar
aprenent a gestionar al llarg de la seva vida. En funció de l’edat, es va
iniciant un joc d’experimentació i de descoberta que es consolida al
llarg de tota l’Etapa d’Infantil. Aquesta descoberta, tot i ser individual,
és transferible i es comparteix amb els companys a través d’amplis espais de conversa, de manera que esdevé, en definitiva, més rica.
• A través del joc simbòlic o del joc col·lectiu, els nens i nenes obren
una finestra envers l’entorn social que els envolta i en el qual han
d’aprendre a desenvolupar uns valors d’igualtat, respecte i tolerància.
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• El desenvolupament de projectes des d’edats molt primerenques és
per nosaltres també una eina pedagògica extraordinàriament potent.
L’aprenentatge a través del treball per projectes té molt a veure amb
la recerca de recursos per afrontar el dia a dia, en definitiva, es tracta
de donar resposta, per diferents vies i amb diverses fórmules, a les
preguntes que l’entorn dels nens i nenes els genera.
• Eduquem fomentant la creativitat per tal que els coneixements i
procediments que van adquirint els permetin seguir aprenent durant
la resta de la seva vida.
• La tecnologia està integrada de manera invisible en el fer diari a l’escola. L’ús de les diferents eines tecnològiques ens permet construir
aprenentatge i compartir-lo, d’una manera totalment motivadora i
els alumnes esdevenen creadors, no només usuaris, d’acord amb la
societat on vivim.
Així, doncs, la nostra proposta pedagògica a 2n Cicle (I3, I4 i I5) està
organitzada en:
• Projectes (aprenentatge globalitzat)
• Espais de curs (grup-classe de referència)
• Espais d’aprenentatge (grups interclasse):
• Joc simbòlic
• Robòtica
• Entorn
• Atelier i expressió artística
• Música i moviment
• Especialitats: música, anglès i pintura (grup classe). Activitats en relació als projectes treballats.
• Tallers de migdia (I4 i I5 interclasse): Robòtica i TAC + Jocs de taula
+ Enigmes + Expressió manual + Grafomotricitat
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Annexos

Calendari trimestral

Setembre. 09/2022
29

30

5 Jornades Inicials 6 Reunió

31
7

Reunió Famílies
delegades

informativa
extracurriculars
REV

12

13

Reunió famílies
1r i 2n Primària

Reunió famílies
3r i 4t Primària

19

20

21

Reunió famílies
Infantil 2n Cicle

26

Festa Municipal
a Barcelona

27

Octubre. 10/2022
3

4

Colònies
CM I CS

14

1 Inici de curs

2 Inici curs

3

8

9

10

15

16

17

18

Entrevistes famílies Ed. Infantil
1rC Infantil
1r Cicle (matí)

Reunió famílies
5è i 6è Primària

4
11

Diada Nacional

22

Consell Escolar
Reina Elisenda

23

24

25

TARDOR

28

29

30

1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

Colònies
CM I CS

Reunió famílies
Infantil 1r Cicle

Colònies
CM I CS

Presentació
equips del VEC

Colònies
CM I CS

La Mercè

10

11

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4

5

6
13

Setmana de
l’Errada

Mare de Déu
del Pilar

Castanyada

Novembre. 11/2022
31

1

2

3

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

29

30

1

2

3

4

Festa de lliure
disposició

Setmana de la
Ciència

21
28

Santa Cecília
Festa de la
Música

Projecte
d’Autoconeixement i
Plans Personals de
Primària a Casa

20

Cursa de La Dona
Dia Internacional dels
Drets dels Infants

Desembre. 12/2022
5 Xocolatada
de Sant Nicolau
Reina Elisenda

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Dinar de
Nadal a l’Escola
Reina Elisenda

22

23

24

26

27

28

29

30

31

1

Plans Personals
Primària a Casa
Sant Esteve

Festa de lliure
disposició

Casal de Nadal
Casal de Nadal
servei de 1r Cicle servei de 1r Cicle

Casal de Nadal
Casal de Nadal
Casal de Nadal
Casal de Nadal
servei de 1r Cicle servei de 1r Cicle servei de 1r Cicle servei de 1r Cicle

25

Nadal

Gener. 01/2023
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Reunió
Famílies
delegades Reina
Elisenda

12

13

14

15

16 Reunió
Famílies 3r i 4t
Primària

17 Reunió
Famílies 1r i 2n
Primària

Reunió famílies
2n Cicle Infantil

18

19

20

21

22

23 Reunió
famílies 1r Cicle
Infantil EREV

24

25

26

27

28

29

5

Casal de Nadal
Casal de Nadal
Casal de Nadal
Casal de Nadal
de 1r Cicle
servei de 1r Cicle servei de 1r Cicle servei de 1r Cicle servei
(fins les 15h)

Reunió Famílies
5è i 6è Primària

Febrer. 02/2023
30

31

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

13

14

20

21

Festa de lliure
disposició

12

Santa Eulàlia

Consell Escolar

Dijous Gras

Festa Carnaval

17

18

19

22

23

24

25

26

15

16

Carnaval

Març. 03/2023
1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Projectes de
Ciències

30

31 Plans Personals
Primària a Casa
Tallers Primavera
Reina Elisenda

1

27

28

6

7

13

Dia de la Dona

Festa de lliure
disposició

2

Diumenge
de Rams

Abril. 04/2023
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

30

Casal de Setmana
Santa
servei de 1r Cicle

Casal de Setmana
Santa
servei de 1r Cicle

Casal de Setmana
Santa
servei de 1r Cicle

Dilluns de Pasqua Notes
Reunió Delegats
4a avaluació Batx

Casal de Setmana
Santa
servei de 1r Cicle

Reunions famílies Reunions famílies Reunions famílies Reunió famílies 2C
5è i 6è Primària 3r i 4t Primària
1r i 2n Primària Educació Infantil

24

Jocs Florals
Reina Elisenda
Reunió famílies 1C
Educació Infantil
Reina Elisenda

Competències
6è Primària

Competències
6è Primària

Competències
6è Primària

Divendres Sant

Cantata Infantils

23

Sant Jordi

Maig. 05/2023
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

29

30

31

1

Dia del
Treballador

Dia de la Mare

Virorevetlla i
Festa de l’esport

Festa de l’esport

27

28

2

3

4

Festa de lliure
disposició

Juny. 06/2023
5

6

7 Fi de curs
8 Festa Rítmica
danses CS Reina CI i CM
Reina Elisenda
Elisenda

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Plans Personals 23 Servei D’ED
Primària a Casa
Infantil 1r Cicle

24

25

Festiu

Consell Escolar
Reina Elisenda
Consell Escolar

Últim dia de curs

26

27

Festa Major
Reina Elisenda

(fins les 15h)

Festa Major
Reina Elisenda

Sant Joan

28

29

30

1

2

Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI

Juliol. 07/2023
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

29

30

Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI

24

25
26
27
28 Casal d’estiu
servei 1r Cicle EI
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
Casal d’estiu
servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI servei 1r Cicle EI Fi de curs
31
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