Escola L’Areny

Cornellà, Setembre de 2018
Benvolgudes famílies:
Us donem la benvinguda a l’escola a l’inici d’aquest curs 2018-19 i us
desitgem a vosaltres i als vostres fills/es un molt bon curs escolar!
Ens plau fer-vos arribar les primeres informacions sobre l’organització
de l’escola que us poden ser de molta utilitat.
Us demanem que les llegiu amb atenció, ja que són aspectes
importants a l’hora de garantir un bon funcionament col·lectiu, i que les
tingueu a mà per anar-les consultant durant el curs.
En tot cas, no dubteu en dirigir-vos a l’escola quan ho considereu
necessari.

1. L’equip de mestres
Educació Infantil
P3 A Maribel Cuevas
P3 B Carme Badesa

P4 A Bàrbara de la
Fuente
P4B Eulàlia Casal

P5 A Évelin Bufías i
Carolina Valcarce

Coordinadora: Carol Durango
Psicomotricitat: Carol Durango
Música: Rebeca García
Anglès: Yolanda Janeth Bernuy
Mestra d’Educació Especial: Toia Herreros
Mestra Audició i Llenguatge: Lídia García i Carolina Martín.
Mestres de racons i reforç: Teresa Moreno i Rosa Morella.
Cicle Inicial de Primària
1r A Vanessa Martínez

2n A Encarni Sánchez

1r B Bàrbara Maza

2n B Elisenda Navarro

Coordinadora: Vanessa Martínez
Ed. Física: Carol Durango
Música: Rebeca García
Anglès: Elisenda Navarro
Mestra d’Educació Especial: Toia Herreros.
Mestra d’Audició i Llenguatge: Lídia García i Carolina Martín
Mestra Reforç: Marga Balaux
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Cicle Mitjà de Primària
3r A Albert Aragonés

4t A Maria José Rayo

3r B Mar Carayol

4t B Mireya Senent

Coordinadora: Carla Badia
Educació Física: Carol Durango i Daniel Barbero
Música: Neus Berrio
Anglès: Yolanda Janeth Bernuy
Mestra Reforç: Marga Balaux
Mestra d’Educació Especial: Cèlia Díaz
Mestra Audició i Llenguatge: Carla Badia
Aula d’Acollida: Laura López i Rosa Morella

Cicle Superior de Primària
5è A Rosana Falcón

6è A Charo Chaves

5è B Núria Saladich

6è B Carme Baena

Coordinadora: Rosana Falcón
Mestra d’Educació Especial: Cèlia Díaz
Anglès: Carme Baena i Yolanda Janeth Bernuy
Ed. Física: Núria Saladich
Mestre Reforç: Daniel Barbero
Mestra Audició i Llenguatge: Carla Badia
Aula d’Acollida: Laura López i Rosa Morella.
Altres professionals del centre
CREDA: Fina Colomés i Emma Sellarès
EAP: Anna Farré
Personal no Docent
Tècnica Especialista d’Educació Infantil: Pili Ruiz
Vetlladores: Lorena
Administrativa: Gemma Salazar
Conserge: Joan Vilardaga
Coordinador de menjador: Cristian
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Equip Directiu
Equip Directiu:

Neus Berrio, Secretària
Rosa Morella, Cap d’Estudis
Daniel Barbero, Director

2. Entrades i sortides de l’alumnat
Les hores d’entrada durant tot els curs escolar són les 9h del matí i les 15h
de la tarda.
Amb la construcció del gimnàs només ens queden habilitades les
portes d’entrada del carrer Sant Lluís i del carrer Sant Isidre, per aquest
motiu i fins a nou avis, les entrades i sortides de tot l’alumnat de l’escola es
realitzaran per la porta del carrer Sant Isidre de la següent manera:

Infantil
1.

Entrades: els nens i nenes de P4 i P5 faran fila al pati i entraran a
l’aula acompanyats de la tutora.

2.

Sortides: la recollida dels alumnes de P3 i P4 a les 16:25 h es farà a
l’aula. Un familiar de cada alumne podrà entrar a l’aula accedint per
les escales del pati de sorra, a recollir-lo. En el cas de P5 la recollida
serà al pati.

Els alumnes de P3 : els alumnes entren i surten per la porta del carrer
St. Lluís fins que les tutores valorin que el grup està preparat per fer les
entrades i les sortides per la porta del carrer Sant Isidre (s’informarà
oportunament a les famílies de P3). Les sortides de P3 es realitzaran a les
12:25 h i a les 16:25 h. Els germans/es dels alumnes de P3 podran entrar a
l’escola (tant a les 9:00h com a les 15:00 h) per la porta del carrer St. Lluís;
allà els esperarà un mestre per portar-los amb les seves files.
Aquesta organització no afecta als dies d’adaptació (12, 13 i 14 de
setembre), on es seguiran uns horaris específics dels que les famílies ja estan
informades.

Primària
1. Entrades: els nenes i nenes de primària accediran directament a les
aules entrant per la porta del carrer Sant Isidre.
2. Sortides: els nens i nenes de primària faran fila al pati de Sant Isidre i
és en aquest patí on els podreu recollir a les 12:30h (en cas que no
dinin a l’escola) o a les 16:30 h (en cas de no fer extraescolar).
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ES PREGA A LES FAMÍLIES NO OBSTRUIR L’ENTRADA DEL CARRER
SANT ISIDRE, DEIXANT ELS ALUMNES D’INFANTIL DE MANERA RÀPIDA PER
TAL QUE TOTS ELS ALUMNES DE PRIMÀRIA PUGUIN ACCEDIR BÉ A LES
SEVES AULES.
Per poder sortir del centre, durant l’horari lectiu o de menjador, cal
trucar o avisar al tutor/a o coordinador de menjador i és obligatori venir a
buscar l’alumne/a a l’escola (des de P3 fins a 6è).
El moment de les entrades i sortides no és el més adient per parlar amb
els mestres, ja que cal atendre convenientment a tot l’alumnat del grup.
Per tal de no interrompre l’activitat de les classes, els pares/mares que
hagin d’accedir al centre en horari lectiu no podran entrar a les aules, i caldrà
que vagin directament a Consergeria o Secretaria.

Entrades i Sortides els dies de pluja:
Entrades:
Tots els alumnes entren per la porta de Sant Isidre (excepte els de P3
fins que s’avisi a les famílies).
Els pares/mares de l’alumnat de P4, P5 i primària poden acompanyarlos fins al porxo, sense entrar a l’edifici, però no han de quedar-se bloquejant
l’entrada.
Sortides:
En cas de pluja, els familiars dels alumnes de P3, P4 i P5 els recolliran
accedint al centre i arribant fins a les aules per l’escala que hi ha al pati del
carrer Sant Isidre. Els familiars sortiran per la mateixa porta, i no pel vestíbul.
Primària - Al migdia les famílies poden entrar a recollir-los per les portes de
Sant Isidre i Sant Lluís i esperar als porxos fins la sortida de l’alumnat sense
bloquejar l'accés a l’escola.
A la tarda (16:30h) les famílies poden entrar per les portes de Sant Isidre i
Sant Lluís i esperar al vestíbul o a les portes de les aules dels alumnes
facilitant la circulació sense bloquejar el trànsit.
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3. Puntualitat i absències
És un deure de tots plegats ser exigents i complir les hores d’entrada i
sortida del centre d’acord amb l’horari vigent.
Al matí i a la tarda les portes s’obren uns minuts abans d’entrar a les
aules i es tanquen cinc minuts després (a les 9:05 i a les 15:05).
L’alumnat que arribi més tard haurà d’accedir a l’escola per la porta de
Sant Lluís, presentant la corresponent justificació de retard.
Si es preveu una absència o retard cal comunicar-ho per escrit el dia
anterior al mestre/a del vostre fill/a. En cas d’absència o retard imprevist cal
comunicar-ho al centre el mateix dia.
Si l’absència és per malaltia i dura més del que es considera normal,
caldrà demanar un justificant al metge i presentar-ho al tutor.
El/la tutor/a porta el control dels retards i si són més de tres retards
sense justificar ens posarem en contacte amb les famílies per a tractar el
tema.

Retard a la recollida de l’alumnat:
Si algun cop feu tard per recollir el vostre fill/a a la sortida de l’escola,
aviseu-nos ràpidament.
Si el retard és a la tarda, trobareu el/la nen/nena on es fa l’activitat
extraescolar de “Juguem” fins a les 18:30 h. (s’abonarà l’import del servei per
fraccions de ½ hores).
Si el retard és al migdia, i no tenim cap avís i ha passat un temps
prudencial (mitja hora), caldrà actuar seguint les instruccions del
Departament d’Ensenyament.

4. Reunions de Classe
Tots els cursos faran una reunió de presentació de curs amb les famílies.
El calendari previst és el següent:
CICLE INFANTIL
P3 Dimecres 24 d’octubre.
P4 Dimarts 9 d’octubre.
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P5 Dimecres 26 de setembre.
CICLE INICIAL
1r Dimarts 2 d’octubre.
2n Dimecres 3 d’octubre.
CICLE MITJÀ
3r Dimecres 10 d’octubre.
4t Dijous 4 d’octubre.
CICLE SUPERIOR
5è Dilluns 24 setembre
6è Dijous 27 setembre

Totes les reunions comencen a les 17:00 hores.
Per al bon funcionament de les reunions, és convenient que els/les nens/es no
hi assisteixin.
Entrevistes
Al llarg del curs es fa una entrevista amb cada família. La tutora o tutor
us convocarà en el moment que cregui més convenient.
Si la família veu la necessitat de tenir una entrevista feu la petició per
escrit (Infantil) o amb l’agenda (Primària). La tutora o tutor us confirmarà la
data i hora.
Us demanem que feu tot el possible per adaptar-vos a l’horari de
l’escola i no pertorbar-ne l’organització interna escolar.
Si els pares/mares han de comunicar alguna qüestió al/la mestra
(l’alumne/a es quedarà al menjador, sortirà abans, no farà activitat
extraescolar…) feu-ho a través de l’agenda (Primària) o bé amb una nota
(Infantil) que el nen portarà a la mà per tal de facilitar una comunicació més
ràpida.
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5. Altres informacions
Malalties
Si es dóna el cas que un alumne/a es troba malament a l’escola (febre,
mal de panxa …) avisarem a la família a casa o a la feina per tal que vinguin a
buscar el/la fill/a el més aviat possible.
Si un/a nen/a contrau una malaltia contagiosa (varicel·la, hepatitis,
meningitis, conjuntivitis, …) s’ha de comunicar urgentment a l’escola o al
tutor/a. L’alumne/a no podrà assistir a classe fins que el/la pediatra fixi la data
d’incorporació.
Demanem que durant el curs escolar vigileu el cabell i la pell dels
vostres fills/es, tot avisant al centre i prenent les mesures pertinents per tal
d’evitar el contagi de paràsits (polls, fongs, mol·luscos, …).

Accidents d’alumnes
En cas d’accident de l’alumnat, l’escola actuarà de la següent manera:
Si la ferida és lleu, la cura es farà a la farmaciola de l’escola (neteja
amb aigua i sabó, desinfecció i protecció de la ferida).
Si l’accident ha de ser atès per un professional de la sanitat (trau,
fractura…) trucarem al 112 perquè faci la valoració pertinent i avisarem la
família perquè acompanyi l’alumne/a cap al centre hospitalari corresponent.
Els nens/es que estan adscrits a mutualitats diferents a la Seguretat
Social (MUFACE, per exemple) i que no tenen cobertura per la Seguretat
Social, ho han de comunicar a la secretaria del centre el més aviat possible,
així com la mútua i hospitals de referència.
Si no es pot contactar amb la família, o bé no es pot presentar
immediatament, l’escola es responsabilitza de dur-lo al centre sanitari.
Administració de medicaments a l’alumnat
Entenem que hi ha alumnes que tenen malalties i que han de seguir un
tractament. L’escola, però, no és l’espai per administrar-los i, en la majoria
dels casos, es pot seguir l’administració de la dosis fora de l’horari escolar.
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No obstant, en els casos que el tractament hagi de realitzar-se
imprescindiblement en l’horari escolar, caldrà que les famílies aportin els
següents documents:
Recepta o informe del metge on s’especifiqui el
medicament, la dosi, l’horari, condicions i requisits dels
subministrament.
El pare/mare o tutor legal ha d’omplir un document on
s’autoritzi al personal del centre que administri la medicació prescrita
al fill/a.
En tot cas, els medicaments no han d’entrar a l’escola de manera
oculta. Els/les nens/es poden equivocar-se i algun nen/a (o un company)
podria prendre alguna medicina contraindicada o dosi no adequada.
Per evitar-ho, cal que el pare/mare lliuri els medicaments personalment
al mestre/a o a la coordinadora de menjador amb els documents esmentats.

Objectes perduts
Els objectes perduts que es trobin a l’escola romandran al vestíbul del
centre durant un mes.

6. Calendari escolar
Tot i que ja us hem fet arribar el calendari escolar per l’APP i el teniu a la
web, recordeu:
Festes de lliure disposició: 2 de novembre, 7 de desembre i 4 de març.
Festes locals: 10 i 21 de juny.
Jornada continuada 9h a 13h: el 21 de desembre i de l’11 al 20 de juny

7. Relació família-escola
Horari d’atenció al públic
Direcció: Dilluns de 15:45h a 16:30h i divendres de 9h a 10h
Cap d’estudis: Dijous de 15h a 16:30h
Secretària: Dilluns de 9h a 11h
Per concretar visites, demaneu hora al telèfon 933776157 o a través del
nostre correu electrònic: esclareny@xtec.cat
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A.M.P.A. (Associació de Mares i Pares)
Els membres de la Junta de l’AMPA estan a la vostra disposició els
dimarts i dijous de 16:30 a 18:30 hores. L’AMPA gestiona les activitats
extraescolars i els serveis d’acollida matinal i de tarda i el menjador, entre
d’altres qüestions.
Per a contactar amb el coordinador de menjador (Cristian) i parlar o
resoldre dubtes del servei ho podeu fer al número 695487773.

Cordialment,
La Direcció

Carrer de Sant Lluís, 17
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 61 57
esclareny@xtec.cat
http://www.escolalareny.com/

9

