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És una escola d’educació infantil i primària

SERVEIS

Escola Monsenyor Gibert
Plaça Pau Casals, 1
tef i fax 93 876 02 97

• Menjador
El menjador és un servei complementari del
centre, amb caràcter social i educatiu. Els
objectius bàsics del menjador escolar són
cobrir les necessitats nutritives dels alumnes,
fent que adquireixin uns hàbits alimentaris,
d’higiene i de convivència i fent ús dels temps
lliure de forma lúdica i formativa.

PERSONAL DOCENT
El professorat del centre consta de mestres
tutors i de reforç d’educació infantil i
primària, tutora d'aula d'acollida i
especialistes de música, educació física,
educació especial, audició i llenguatge i
anglès.

El servei de menjador disposa d’uns monitors
que s’encarreguen de la vigilància i el
funcionament del servei des de les 12:30 fins
a les 15:00.
Els nens d’Educació Infantil podran fer-ne ús
a partir de la darrera setmana de setembre.

NIVELLS EDUCATIUS
Els nivells que s'imparteixen són: Educació
Infantil (de 3 a 6 anys) i Educació Primària (de
6 a 12 anys).

IDIOMA ESTRANGER
S'imparteix l'ensenyament de l'anglès a partir
de P5.

ESPAIS
Aula d’audiovisuals
Aules d’educació especial
Aula d'acollida
Aula d’audició i llenguatge
Aula d’expressió corporal
Aula d’idiomes
Aules d’informàtica
Aula de música
Taller de plàstica
Menjador-gimnàs
Vestuaris i dutxes
Camp de futbol
Pista poliesportiva
2 patis per esbarjo

• Transport escolar
Tenen dret a utilitzar aquest transport tots
els alumnes del centre que visquin als barris
de Torroella, la Rosaleda i a les Brucardes
prèvia sol·licitud al centre.
• Servei despertador
L’associació de mares i pares organitza
aquest servei sempre i quan hi hagi suficients
sol·licituds.
L’horari és de 8 a 9 del matí.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Colònies i sortides: un aspecte important
dins l'aprenentatge que es fa a la nostra
escola, a fi de fer un ensenyament arrelat al
medi, són les colònies i les sortides escolars,
programades per a tots els nivells.
Activitats extraescolars: l'associació de
mares i pares organitza cada curs un ventall
d'activitats adreçades als nens fora de l'horari
escolar.
Altres: per tal de rebre una educació en
contacte amb la societat actual, els alumnes
assisteixen i participen en activitats diverses:
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teatre, xerrades i conferències, exposicions,
audicions musicals, projectes telemàtics, …

Jornada continuada
20 des 2013. Horari de 9 a 13 h.

AMPA

Jornada intensiva
Del 9 al 20 de juny de 2014.
L’horari serà de 9 h a 13 h.

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes de l’escola. La Junta està formada
per una colla de mares i pares que
col·laboren per millorar l’escola dels seus fills
i es troben el primer divendres de cada mes a
les deu del vespre al centre.
Tots hi esteu convidats!!!

Fi de les classes:
20 de juny de 2014.

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
Equip de direcció

CALENDARI ESCOLAR. CURS 12-13
Horari de l’escola :
Matí de les 9 h. a les 12:30 h.
Tarda de les 15 h. a les 16:30 h.
Inici de les classes:
Dijous 12 de setembre de 2013
Vacances de Nadal:
Del 21 de desembre de 2013 al 7
de gener de 2014 (ambdós inclosos)

Horari d’atenció a les famílies:
Joan: dimarts (9-10h)
divendres (12’30 a 13’30 h)
Pepa: dimarts (9-10 h)
dijous (15’45-16’30 h)
Isabel: dimarts (15’45-16’30h)
dijous (11’30 a 12’30h)

Vacances de Setmana Santa:
Del 12 al 21 d’abril de 2014
(ambdós inclosos)

Maria del Castillo (administrativa):

Dies festius:
12-oct-2013 (dia del Pilar)
1-nov-2013 (dia de Tots Sants)
6-des-2013 (dia de la Constitució)
8-des-2013 (dia de la Immaculada)
1-maig-2014 (festa del treball)
Per a l’any 2014 es faran els dies de festa que
determini la disposició corresponent del
Departament de Treball.
Els tres dies de festa de lliure disposició són
els mateixos per a totes les escoles del poble:
31-oct-2013 20-gen-2014

Joan Piella , director
Pepa Asensio, cap d’estudis
Isabel Caba, secretària

2-maig-2014

dilluns: 9 a 12’30 h
dimarts: 9 a 12’30 h i
dimecres: 9 a 13 h
dijous: 9 a 12’30 h i de 15 a 17 h
divendres: 9 a 13 h

ALIMENTACIÓ
A Educació Infantil, per esmorzar no es
poden portar: pastissets, dolços, sucs de
fruita i iogurts per tal de potenciar una
alimentació saludable.
En cas que es vulgui celebrar alguna cosa a
l'escola es portarà una mica d'esmorzar o
berenar per a tots. Cal parlar amb la tutora
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uns dies abans per tal de preveure-ho en
l'organització de la classe.
A les classes de cicle inicial no es portarà
esmorzar per celebrar els aniversaris.
Està prohibit portar xiclets i llaminadures a
l'escola, ni pels aniversaris, ni els altres dies.
Dins el recinte escolar no es repartiran
invitacions d'aniversaris.

tancaran 15 minuts després de la sortida de
classe (a les 12:45h, i a les 16:45h).
No es pot entrar a cap edifici a acompanyar i
a buscar els alumnes. Es dirigiran a
consergeria (a l’edifici principal) i el conserge
s’encarregarà d’acompanyar i anar a buscar
el/la nen/a.
L’alumnat no pot sortir de l'escola per cap
motiu sense l'autorització escrita dels pares.

ASSISTÈNCIA
L’assistència a l’escola és obligatòria i
responsabilitat dels pares o tutors.
És indispensable que qualsevol falta
d’assistència quedi justificada per mitjà de
l'imprès corresponent (educació infantil),
llibreta viatgera (cicle inicial), i de l'agenda
(cicle mitjà i superior).
En cas d’haver reiterades absències sense
justificar s’aplicarà el protocol d’absentisme
establert.

AULES I PASSADISSOS
A les hores d'esbarjo i a partir de les 12:30h i
de les 16’30 h. , a les classes, als passadissos i
a les escales no poden haver-hi alumnes sols.
S’han de deixar les classes endreçades i les
cadires damunt les taules abans de sortir.

. Educació infantil: L’entrada del nens i nenes
serà per la porta de l’edifici principal i faran
files al porxo de l’escola. La sortida serà per
les portes de les aules que donen al pati. Els
familiars i acompanyants s’esperaran al pati.
. Educació primària: Els acompanyants dels
alumnes de Primària no entraran al recinte
de l’escola.
Cicle Inicial 1r: L’entrada del nens i nenes
serà per les portes dels soterranis.
Cicle Inicial 2n: L’entrada dels nens i nenes
serà per les portes laterals de l’edifici
principal (pati dels grans).
Cicle Mitjà 3r: L’entrada dels nens i nenes
serà per les portes laterals de l’edifici
principal (pati dels grans).
Cicle Mitjà 4t i Cicle Superior 5è/6è: L'entrada
dels nens i nenes a l’escola serà per la porta
de l’edifici petit.

Està prohibit jugar a pilota a les classes i a
l'interior dels edificis.

EXCURSIONS I COLÒNIES

Cal utilitzar les papereres de les classes i no
es poden llençar papers, envasos i embolcalls
al terra.

A les excursions, només es pot portar aigua
com a beguda.
No es poden dur diners ni llaminadures.
Per anar de colònies, els nens de parvulari,
cicle inicial i cicle mitjà han de portar la roba
marcada amb el nom.
Si un nen ha de prendre medicaments ho ha
de notificar al tutor uns dies abans de
marxar, i portar la corresponent autorització
mèdica.
A les excursions i colònies no es poden portar
jocs electrònics, mòbils, tauletes, mp4,
auriculars ni càmeres fotogràfiques.

Funcionar en silenci pels passadissos durant
les entrades i sortides i circular per la dreta
en tots els desplaçaments.

ENTRADES I SORTIDES
Les portes del recinte escolar s’obriran quan
faltin 5 minuts per l’hora d’entrada (8:55h i
14:55h) i de sortida (12:25 i 16:25h) i es
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Cal portar-les cada dia a casa i a l'escola i
revisar-les periòdicament des de casa.

MALALTIES
Si un nen es fa mal o es troba malament es
telefonarà a la família.
El nen que tingui febre o estigui malalt s'ha
de quedar a casa per tal de facilitar una
recuperació més ràpida i evitar el contagi. En
cas de malalties s’ha d’avisar al mestre.
Si s'agafen polls s'ha d'avisar urgentment al
mestre i prendre les mesures d'higiene
oportunes. Quan un nen o nena presenti una
infecció persistent de polls se l'adreçarà al
metge, perquè decideixi el tractament a
seguir i la conveniència o no d'assistir a
l'escola.
A l'escola no es poden administrar
medicaments.
En cas que algun nen en necessiti, caldrà
portar la corresponent autorització mèdica.

MATERIAL
El material que s'utilitza a l'escola és
comunitari i cada nen tindrà tot el que
necessita per a les activitats escolars; per
tant, no es pot portar material de casa.
Els alumnes no poden portar joguines, jocs,
aparells de música, etc... de casa.
Els nens i nenes necessiten la motxilla per dur
la bata, l'esmorzar, la carpeta i els llibres. Cal
que la motxilla pugui encabir la carpeta.
Si un nen fa mal ús del material i espatlla o
destrossa voluntàriament algun objecte o
dependència de l'escola haurà de reparar-ho
o substituir-ho per un de nou.

LLIBRETA VIATGERA I AGENDA
L'agenda i la llibreta viatgera són eines molt
útils per a tots. Cal conservar-les bé, sense
guixar-les ni enganxar-hi adhesius.

S'hi anotaran els deures i s'utilitzaran com a
mitjà de comunicació entre la família i
l'escola, per convocar les entrevistes,
justificar les absències i autoritzar les sortides
(cicle superior).

DEURES
A educació infantil i a cicle inicial només es
donaran deures pel cap de setmana. Els
retornaran fets el dilluns al matí dins la
carpeta.
A cicle mitjà i superior es donen deures quan
es creu necessari.

PATI
Els nens i nenes d’Educació Infantil jugaran al
pati dels petits a les hores d'esbarjo.
Els alumnes que facin esbarjo al pati dels
petits utilitzaran els wàters de la planta baixa.
Els nens i nenes de primària utilitzaran el pati
dels grans, els camps de futbol i la pista
poliesportiva.
Cada curs disposarà de cadascuna de les
pistes i del camp, segons l’horari previst. Els
nens de cicle inicial podran jugar al tobogan i
al sorral.
Els alumnes que facin esbarjo al pati dels
grans utilitzaran els wàters exteriors.
A partir de les 12:30 només es poden quedar
al pati els nens de menjador i a partir de les
16:30 els que facin alguna activitat
extraescolar.
No es pot jugar a pilota al voltant dels edificis
on hi ha vidres.
Cal utilitzar les papereres del pati.
A l'estona d'esbarjo cal que els jocs no siguin
violents ni perillosos i que no molestin i
perjudiquin a altres companys. No es poden
portar patins, monopatins, globus d'aigua,
pilotes, ni bales per jugar al pati. Tampoc es
poden portar cromos.
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Si una pilota surt fora del recinte escolar s'ha
de demanar permís al mestre responsable del
pati per anar a buscar-la.

PUNTUALITAT

DESPESES QUE TENEN LES FAMÍLIES
Les famílies dels alumnes tenen unes
despeses al llarg del curs, i el Consell Escolar
de l’escola va considerar important de
prioritzar les despeses escolars:

Cal ser puntual a l’entrada i a la sortida de
l’escola.
Per seguretat dels alumnes si un nen o una
nena no el venen a buscar a l’escola, en un
temps prudencial, s’avisarà a l’Ajuntament, al
servei de vigilància municipal.

1. Quota material: 86€
2. Llibres de text
3. Quota de l’AMPA (Associació de Mares
i Pares d’Alumnes): 54€
4. Colònies
5. Activitats extraescolars: entre 18€ i
22€
6. Quadernets d’escola

VESTUARI
Anoracs i jaquetes:
Han de dur una veta per poder-los penjar i el
nom del nen o nena en un lloc visible.
Bata:
És obligatori l'ús de la bata a parvulari i a cicle
inicial. Se l'emportaran cada dia a casa. Cal
posar el nom en un lloc visible.
Els nens i nenes de parvulari que es quedin a
dinar han de portar dues bates.
A cicle mitjà i superior aconsellem tenir una
bata a l’escola per aquelles activitats que ho
requereixin: plàstica, tallers, ...
La bata pot ser de la forma i el color que es
vulgui. Ha de dur el nom i una veta per
poder-la penjar.
Educació Física:
El dia que es fa educació física cal que es
porti xandall i calçat esportiu.
L'alumnat de cicle mitjà fa ús del vestidor i
necessiten tovallola i una samarreta de
recanvi, que portaran dins d’una bossa.
Els nois i noies de cicle superior fan ús del
vestidor i de les dutxes, per la qual cosa
necessiten: tovallola, roba de recanvi,
xancletes, gorro natació de plàstic o silicona i
estris de neteja personal.

Els criteris d’aquest ordre es basen en l’ús i el
profit que els nens i nenes fan d’aquestes
despeses.
El material escolar i els llibres de text
s’utilitzen a diari, per tant es creu convenient
que els alumnes en disposin per poder
treballar a classe.
En un altre grau es considera important la
quota de l’AMPA, ja que entre moltes d’altres
col·laboracions inclou el pagament del bus de
les sortides pedagògiques que se’n fan tres al
llarg del curs.
Les despeses realitzades per les famílies i
gestionades per l’AMPA es paguen per mitjà
de domiciliació bancària, a Caixa Penedès.
Per a la bona gestió econòmica i per evitar
problemes, cal que comuniqueu a l’escola els
canvis de compte i/o entitat bancària.
Al llarg del curs les despeses queden
repartides de la següent forma:
•
•
•
•

La quota de l’AMPA es paga a l’estiu.
Els llibres s’han de tenir al començar
el curs el 12 de setembre de 2013
El material escolar es cobra a finals
d’octubre.
Les colònies es paguen un mes abans
d’assistir-hi, però durant el mes de
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desembre es cobra una paga i senyal
de 30 euros aproximadament.
• Els
rebuts
de
les
activitats
extraescolars
es
cobren
a
començament de cada mes.

ALS 3 ANYS COMENCEM L’ESCOLA
Seria interessant que abans de començar
l'escola anéssiu practicant alguns dels hàbits
que, de mica en mica, facilitaran el
creixement del vostre fill/a i una més ràpida
adaptació a la vida escolar, com per exemple:
• Parlar força amb els vostres fills,
utilitzant el llenguatge estàndard, i
anar deixant de banda el llenguatge,
mal entès, "infantil" ( guau, mam,
mau,...)
• Els nens no poden venir amb bolquers
a l'escola. Si encara hi ha algú que en
porti, podeu aprofitar l'estiu per
treure'ls i anar-los acostumant a
demanar el pipí i la caca, i utilitzar el
wàter.
• Acostumar-los, si és que encara no ho
estan, a rentar-se les mans
(ensabonar-se-les, esbandir-se-les),
rentar-se la cara, netejar-se els mocs,
...
• Abandonar els biberons i substituir-los
per un menjar més sòlid que els
obligui a mastegar i empassar
correctament.
• És important tenir en compte que,
sovint, els nens que no saben
mastegar, tenen més problemes per
parlar correctament.
• Escurçar un xic les migdiades per tal
que quan comenci l'escola es pugui
adaptar més bé al ritme i a l'horari
escolar.
• Els nens de 3 anys ja són grans i han
de venir caminant a l'escola.

QUE HAN DE PORTAR ELS NENS A
L’ESCOLA?
Material de P3
• Bata
A l’escola sempre s’ha de venir amb bata. La
bata pot ser del color i forma que es vulgui,
preferiblement, però, amb goma al coll i als
punys i amb una veta per poder-la penjar..
Si voleu posar el nom del nen/a a la bata, feulo amb lletra majúscula (DE PAL). Es pot
portar una bata per pintura.
La motxilla és necessària per dur la bata,
l'esmorzar, etc i endur-se'n les coses que fan
a l'escola, a casa.
• Tovallola petita: amb el nom i una
veta per poder-la penjar.
• Tovalló: amb el nom. No cal que porti
veta.
• Got de plàstic: amb el nom.
• Una capsa de mocadors
• Un paquet de tovalloletes humides
• Roba de recanvi: roba interior i
recanvi complet, adequats a l'època
de l'any.
• Jaqueta del pati
Quan comenci a fer fred podeu portar un
jersei/jaqueta que només s'utilitzarà per
sortir a jugar al pati; d'aquesta manera no
s'embruten la que porten de casa.
Cal que porti veta per penjar-la.
• Motxilla
• "El meu llibre”
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Material de P4 i P5
•
•
•
•
•
•
•

Bata i una bata per pintura (opcional)
Motxilla
Got
Tovalló
Tovallola petita
Una capsa de mocadors
Jaqueta del pati ( quan comenci a fer
fred)

Cicle Inicial: 1r i 2n
• Bata
• Motxilla ( que hi càpiga una carpeta)
• Got i tovallola petita
• Una capsa de mocadors de paper

Cicle Mitjà : 3r i 4t
• Motxilla
• Tovallola i samarreta de recanvi, dins
d’una bossa, els dies d’educació física.
• Una carpeta classificadora 12 apartats
• 1 Bloc de dibuix: 20 fulls 248 x 348
mm ENRI
• Una bata, un davantal o una camisa
per fer tallers o aquelles activitats que
ho requereixin.
Cicle Superior: 5è i 6è
• Motxilla
• Bossa amb tovallola, estris de neteja
personal, xancletes i roba de recanvi
pels dies d’educació física.
• Carpeta classificadora 12 apartats
• 3 llibretes de quadrícula 80 fulls de
tapadura.

NORMATIVA MENJADOR ESCOLAR
Poden gaudir del servei de menjador tots els
alumnes matriculats al centre i totes aquelles
persones que treballin a l’escola o hi
col·laborin.

Per poder fer ús del servei de menjador, cada
comensal haurà de fer efectiu el pagament
mitjançant l’entrega d’un tiquet que pot ser
esporàdic (6,20€), o bé un tiquet mensual
(5,85€ per dia) que haurà adquirit
prèviament a l’escola.
El tiquet inclou el dinar i les hores de
monitoratge i activitats.
Als alumnes que en el seu moment van
demanar
beca
se'ls
comunicarà
personalment tan bon punt el Consell
Comarcal del Bages ens faci arribar la relació
dels nens becats i es concretarà el preu a
pagar en cada cas.
Aquests tiquets s’hauran de comprar a
l’escola Monsenyor Gibert, els dilluns de
8:30 a 9:30 i els dijous de 16:00 a 17:00.
Cap alumne no es podrà quedar a dinar si no
porta el tiquet, ja que podria suposar que
l’alumne fos exclòs d’aquest servei.
La recollida dels tiquets es farà diàriament a
les 9:00 del matí.
L’empresa responsable del menjador farà
públics els menús amb antelació i
periodicitat.
Si un nen /nena no pot menjar algun tipus
d’aliment haurà de portar un certificat mèdic
que ho indiqui. En el cas d’un malestar
transitori que requereixi, per aquell dia, una
dieta especial només caldrà portar una nota
dels pares.
Les monitores i el personal de cuina parlaran
a tots els alumnes en català.
Els alumnes no poden portar joguines, jocs,
aparells de música, etc... de casa.
Cap alumne del menjador no abandonarà el
recinte escolar sense la presentació del
justificant de sortida degudament signat pels
pares o tutors. Els alumnes d’educació
infantil i cicle inicial portaran una nota escrita
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i els de cicle mitjà i superior ho portaran
anotat a l’agenda.
Al menjador no es poden administrar
medicaments. En cas que algun nen en
necessiti, caldrà portar la corresponent
autorització mèdica.
L’ús de la bata al menjador és obligatòria fins
a 2n de Cicle Inicial.
Les monitores i/o la coordinadora de
l’empresa atendran els pares dels nens i
nenes usuaris del menjador, prèvia
concertació d’entrevista.
Les faltes comeses pels alumnes en horari de
menjador (de 12:30 h a 15 h) podran ser
considerades lleus, greus o molt greus.
Es consideren faltes lleus:
1. Fer xivarri de manera habitual en entrar i
en sortir i durant l’àpat.
2. Fer mal ús dels aliments i dels utensilis del
menjador.
3. Deixar menjar als plats per sistema.
4. No fer cas de les advertències de les
monitores i del personal de cuina.
5. No seure a la cadira i aixecar-se abans
d’acabar de dinar.
Es consideren faltes greus:
1. Sortir del recinte escolar.
2. Prendre objectes de l’escola o dels
companys.
Es consideren faltes molt greus:
1. Causar desperfectes de manera
intencionada a coses de l’escola o dels
companys.
2. Faltar al respecte a les monitores,
personal de cuina o als companys.
Les monitores comunicaran les faltes lleus
per escrit, mitjançant una notificació, als
pares o tutors, els quals les hauran de tornar
signades.
Aquestes notificacions s’arxivaran. Cada tres
faltes lleus o una de greu significarà l’expulsió
d’una setmana del servei de menjador
escolar.

Les monitores comunicaran les faltes greus i
molt greus per escrit, a la direcció del centre,
per tal de comunicar-ho als pares o tutors, els
quals les hauran de tornar signades, i
s’arxivaran amb la documentació de
l’alumne.
La falta molt greu serà sancionada amb
quinze dies d’expulsió. En cas de faltes
reiterades, l’equip de direcció convocarà els
pares per tal de trobar solucions al problema,
i si el cas ho requerís, s’informaria al consell
escolar del centre per prendre conjuntament
les mesures oportunes.

HÀBITS D’HIGIENE, ALIMENTARIS I DE
CONVIVÈNCIA
Rentar-se les mans abans i després de dinar.
Utilitzar correctament els coberts.
Utilitzar el tovalló.
Menjar sense pressa i mastegar correctament
i amb la boca tancada.
Beure sense aliments a la boca.
No parlar amb la boca plena.
Menjar-se tot el que es posa al plat.
No menjar llaminadures.
A la taula, demanar les coses amb correcció i
educació.
Seure correctament a la cadira.
Complir les tasques que pertoquin.
No aixecar-se de la cadira durant l’àpat.
No entrar als edificis escolars i espais no
permesos (cuina, classes, passadissos)
Parlar en veu baixa i sense cridar.
Respectar les instal·lacions de l’escola i els
materials.
Dirigir-se amb respecte a les monitores,
personal de cuina i companys.
Tenir cura dels més petits.

NORMATIVA TRANSPORT ESCOLAR
• Quan arribi l'autocar a l'escola, a les
9h, aquest, s'aturarà a la parada de la
vorera de la Plaça Pau Casals,
destinada a aquest afer.
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• Els nens i nenes baixaran de l'autocar i
sense deixar la vorera entraran al
recinte escolar per anar a les portes
d'entrada dels edificis corresponents
on estan ubicades les seves classes.
• Als nens i nenes d’Educació Infantil,
un acompanyant els durà fins a
l'interior de l'edifici.
• A la sortida de l'escola, a les 16:30 h ,
l'acompanyant del transport anirà a
buscar els nens i nenes d’Educació
Infantil al vestíbul. Aniran amb ella
fins a la sortida de l’escola i
s'esperaran que vinguin els altres
alumnes.
• Els alumnes de primària hauran de
sortir puntualment de les classes a les
16:30 h . Aniran fins a la sortida de
l’escola.
• En cap cas els alumnes poden sortir
del recinte de l'escola, abans que hagi
arribat l'autobús i sense el permís de
l'acompanyant.
• Durant el trajecte, els nens i nenes es
comportaran de forma correcta i
educada. En cas contrari els
responsables del transport avisaran a
l'escola i als pares del nen/a afectat.
• La monitora portarà un full de control
de tots els alumnes transportats.
Quan un nen/a , no hagi de tornar a
casa amb el transport, ja sigui perquè
es quedi a menjador, faci activitats
extraescolars o bé el reculli la família
pel motiu que sigui, ho comunicarà, a
les 9:00 del matí a la monitora del
transport, que prendrà nota al full de
control.
• Tots els alumnes usuaris de transport
hauran
de
portar
la
tarja
personalitzada que els ha donat el

Consell Comarcal. En cas de pèrdua
s’ha de comunicar a la direcció del
centre .
Tots hem de vetllar pel compliment
d’aquestes normes per tal que tot
funcioni.

LLIBRES DE TEXT Curs 13/14
EDUCACIÓ INFANTIL
P3
-Educació Infantil 3 anys-RALET-RALET.
Editorial Barcanova
–Contes ,poemes i cançons
ISBN 978-84-489-2750-9
-Petits projectes
ISBN 978-84-489-2752-3
P4
-Educació Infantil 4 anys-RALET RALET.
Editorial Barcanova
-Contes, poemes i festes
ISBN 978-84-489-2917-6
-Matemàtiques i entorn
ISBN 978-84-489-2923-7
P5
-Educació Infantil 5 anys-RALET RALET.
Editorial Barcanova
-Contes, poemes i festes
ISBN 978-84-489-2928-2
-Matemàtiques i entorn
ISBN 978-84-489-2930-5
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r CICLE INICIAL
-Castellà cicle inicial 1
Editorial Eumo – ISBN- 978-84-9766-310-6
-Bugs World 1. Pupil’s book. Editorial
Macmillan Heinemann ISBN-978023071886-9
-Matemàtiques ventijol 1 CI .Llibre de
l’alumne. Ed. Barcanova – ISBN 978-84-4893003-5
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2n CICLE INICIAL
-Castellà cicle inicial 2
Editorial Eumo.-ISBN-978-84-9766-311-3
-Bugs World 2. Pupil’s book. Editorial
Macmillan Heinemann-ISBN-978023071899-9
-Matemàtiques ventijol 2 CI. Llibre de
l’alumne.Ed. Barcanova – ISBN 978-84-4892995-4

-Schools. Read and discover level 1.Ed.
Oxford University Press ISBN 978-0-19464627-7
-In the sky. Read and discover level 1. Ed.
Oxford University Press ISBN 978-0-19464651-2
-Eyes. Read and discover level 1. Ed. Oxford
University Press ISBN 978-0-19-464650-5
-Bloc de dibuix: 20 fulls 248 x 348 mm

3r CICLE MITJÀ
-Llengua CM 1.
Ed. Eumo- ISBN 978-84-9766-431-8
-Castellà 1r cicle mitjà.
Editorial Eumo- ISBN 978-84-9766-122-5

5è CICLE SUPERIOR
-Matemàtiques 5- Món matemàtic.
Ed. Barcanova- ISBN 978-84-489-2428-7

-Bugs World 3. Activity book.
Editorial Macmillan- ISBN-978-0-2307-1915-6

-Earth. Read and discover level 2.
Ed. Oxford University Press
ISBN 978-0-19-464679-6

-Matemàtiques. Cicle Mitjà. Educació
Primària 3r. Editorial Barcanova- ISBN 97884-489-3181-0

-Your body. Read and discover level 2.
Ed. Oxford University Press
ISBN 978-0-19-464681-9

-Dossier d’aprenentatge.Matemàtiques.
Cicle mitjà 3r. Educació Primària.
Editorial Barcanova-ISBN 978-84-489-3182-7

-Cities. Read and discover level 2.
Ed. Oxford University Press
ISBN 978-0-19-464682-6

-Bloc de dibuix: 20 fulls 248 x 348 mm

-Quadernet de l’alumne de medi 5 CS.
Editorial Text la Galera. ISBN 978-84-4121787-4

4t CICLE MITJÀ
-Llengua CM 2.
Ed. Eumo ISBN 978-84-9766-430-1

-3 llibretes quadrícula 80 fulls de tapa dura.
6è CICLE SUPERIOR

-Castellà 2n cicle mitjà.
Editorial Eumo-ISBN 978-84-9766-432-5
-Matemàtiques 2n CM .
Editorial Barcanova ISBN 978-84-489-2244-3
-Matemàtiques 4- Món matemàtic.
Editorial Barcanova ISBN 978-84-489-2535-2

-Matemàtiques 6- Món matemàtic.
Ed. Barcanova ISBN – 978-84-489-2429-4
-Quadernet de l’alumne de medi 6 CS.
Editorial Text la Galera. ISBN 978-84-4121789-8
-3 llibretes quadrícula 80 fulls de tapa dura.
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DISTRIBUCIÓ CLASSES Curs 2013/14
1a planta

EDIFICI PRINCIPAL

P5B

P5A

P4B

P4A

P3B

P3A
Aula
Informàtica

Aula
Informàtica

Aula
psicomotricitat

Aula
música

EDIFICI GRANS

4tA

4tB

5èA

2a planta

EDIFICI PRINCIPAL

2nB

2nA

1rB

1rA

3rB

3rA

EDIFICI GRANS

6èA

6èB

5èB

“HAURÍEM DE FER PER MANERA DE CREAR DINS L'ESCOLA ELS FONAMENTS D'UNA
CIUTAT IDEAL, ON CADA PERSONA ESDEVINGUÉS UN CIUTADÀ, AMB L'EXERCICI
D'UNS DRETS I UNS DEURES EN RELACIÓ A LA COL·LECTIVITAT. AIXÍ L'INDIVIDU
PASSA HARMÒNICAMENT DEL GRUP FAMILIAR A LA CLASSE, D'AQUESTA A
L'ESCOLA, I DE L'ESCOLA A LA CIUTAT.”
PERE VERGÉS
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