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CIRCULAR PLA ANUAL CURS 2015-16
INFANTIL- PRIMÀRIA
Aquest curs 2015-2016 girarem entorn a uns objectius que hem anat treballant al llarg
d’aquests darrers cursos.
Els nostres objectius principals són:
- Més sostenibles i més verds: Un cop iniciat el projecte de Medi ambient i Sostenibilitat,
hem pogut veure que som capaços d’anar endavant i ens hem refermat com a escola de la
xarxa Escoles + Sostenibles. Aquest curs volem aprofundir en el projecte. Seguirem amb la
recollida selectiva de la brossa (amb la continuïtat de la recollida solidària de taps) i, d'altra
banda, ampliarem els espais verds de l'escola amb la construcció d’ horts verticals.
Totes aquestes accions volem que arribin a tota la comunitat educativa, sempre partint del
concepte que els alumnes han de ser els màxims protagonistes i s'han de fer seu el projecte
(participar, aportar idees...).
S’afirma la sostenibilitat!
-La solidaritat en el dia a dia: Ja són 4 anys del projecte de cooperació internacional Mirada
Oberta. Un projecte que segueix endavant gràcies a l’esforç de tota la comunitat educativa.
Volem guanyar presència en la solidaritat del dia a dia, la solidaritat com a valor, tot recuperant
activitats relacionades amb la nostra unió amb Gàmbia (hem creat una comissió de mestres i
professors per fer un seguiment curricular).
FRANCESC TORRALBA escriu:
“La solidaritat neix d’una actitud interior i es tradueix en un gest que té com a finalitat prestar ajuda a
l’altre [...]és experimentar que tots els éssers humans, més enllà de les legítimes diferències que ens
separen, formem part d’un Tot més gran que les nostres particularitats. [...]
Sols no ens en sortim. Necessitem cooperar, establir ponts i nexes”

Es manté la solidaritat!

-Aprenentatge competencial: Ja fa temps que es parla de les competències bàsiques
dins de l’ ensenyament. Aquest curs ja tenim el nou currículum competencial, però això
no significa que apliquem aquest enfocament perquè ens ho marca el Departament
d’Ensenyament. La nostra escola des de fa temps creiem en l’aprenentatge significatiu i
competencial.
Un aprenentatge basat en la integració de coneixements que ja posseeix l’alumne, la
funcionalitat dels aprenentatges, la contextualització, l’increment de l’autonomia, la participació
i la implicació personal.
Seguim introduïm situacions de treball basades en la interdisciplinarietat, l’aprenentatge basat
en problemes i aquest curs potenciarem la creativitat dels nostres alumnes amb diferents
estratègies de pensament. Situacions que cada cop aniran tenint més presència al llarg dels
propers cursos.
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Seguim amb les competències bàsiques i anem cap el canvi metodològic que no
s’atura!

1.- CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE PARES-TUTORS:
La presentació del nou curs escolar 2015-16 amb el mestre-tutor dels vostres
fills s'efectuarà al c/ Biscaia 439, d'acord amb el calendari adjunt.
És imprescindible la vostra assistència a les reunions per aconseguir una
línia d’actuació conjunta família-escola que ajudarà el vostre fill/a a assolir els
objectius d’aquest nou curs escolar. Recordem que no poden assistir els nens i
nenes a la reunió. Us hi esperem.
P3

DIMECRES

2 SETEMBRE a les 18h

P4 - P5

DIJOUS

3 SETEMBRE a les 18h

1r PRIMÀRIA

DILLUNS

7 SETEMBRE a les 18h

2n PRIMÀRIA

DIMARTS

15 SETEMBRE a les 17:15h

3r PRIMÀRIA

DIMECRES

16 SETEMBRE a les 17:15h

4t PRIMÀRIA

DIMECRES

16 SETEMBRE a les 17:15h

5è PRIMÀRIA

DIMARTS

22 SETEMBRE a les 17:15h

6è PRIMÀRIA

DIMARTS

22 SETEMBRE a les 17:15h

Reunió de menjador

DIJOUS 17 SETEMBRE a les 17:15

2.- CALENDARI CURS 2015-16:
El curs comença el 14 de setembre i acaba el 21 de juny.
Els quatre dies festius de lliure disposició proposats pel Consell Escolar Municipal de
Barcelona i aprovats pel Consell Escolar de la nostra escola seran:
7 de desembre (Constitució-Immaculada), 8 de gener (reis), 8 de febrer (dilluns de
carnaval), 13 de maig (divendres anterior a la segona Pasqua).
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En el calendari escolar dictat pels Serveis Territorials d'Ensenyament, un exemplar
del qual es troba al tauló d'anuncis del centre hi figuren els següents dies festius:
24 de setembre
(La Mercè)
12 d’octubre
(el Pilar)
8 de desembre
(La Puríssima)
Nadal del 23 de desembre al 7 de gener (Ambdós inclosos)
Setmana Santa 19 de març al 28 de març (Ambdós inclosos)
16 de maig
(Segona Pasqua)

3.- ÒRGANS DE GOVERN I PROFESSORAT DEL CENTRE
Director:
Oriol López
Cap d'estudis d'Infantil:
Judit Ballester
Cap d'estudis de Primària:
Mari José Gràcia
Cap d'estudis de Secundària:
Antoni García
Gabinet psicopedagògic:
Pilar Aparicio
Tutors
Paula Gascón.............................Infantil P3
Eva Mª Riera.................... ........Infantil P4
Teresa Nadal.............................Infantil P5
Pilar Revilla ............................1r Primària
Laia Palet ….............................2n Primària
Guadalupe Alabarce.................3r Primària
Núria Baza..............................4t Primària
Leoncio del Amo......................5è Primària
Sonia Ferrer............................6è Primària
Professors no Tutors
Rosa Álvarez
Judit Ballester- Míriam Roldán
Inma Boix
Cares Díaz
Pilar Justícia
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Imma Zapatel
Teresa Nadal
Maria José Gràcia
Oriol López
Odette Bernabel

4.- ENTREGA D'INFORMES:
Infantil :

1r informe
2n informe

12 de febrer
30 de juny

Primària:

1r Informe
2n Informe
3r Informe

18 de desembre
8 d’abril
30 de juny

5.-ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
INFANTIL:
●
●
●
●
●

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller

d’informàtica en anglès.
d’art.
d’anglès.
de dansa.
d’experimentació de ciències.

PRIMÀRIA:
●
●
●
●
●
●
●
●

Taller d’informàtica en anglès (1r, 2n)
Taller d’expressió oral en anglès (1r,2n)
Taller de biblioteca.
Taller d’experimentació de ciències (1r, 2n ,3r i 4rt).
Taller de laboratori (5è i 6è) .
Taller the Young Writers’ Club (3r, 4t, 5è, 6è).
Taller C.L.I.L zone (Content and Language Integrated Learning Zone) (3r, 4t, 5è i 6è).
Taller de comunicació

6.- COLÒNIES ESCOLARS :
Els nens i nenes d'Educació Infantil i Primària faran les convivències els dies 20,
21 i 22 de juny.
En motiu de mantenir les colònies els darrers dies de curs, els alumnes que vagin
de colònies acabaran el curs el dia 22 de juny.
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7.- CELEBRACIONS A L’ESCOLA:
Festa Major del barri
20 de setembre – Velocipèdia (9h 30m)
Pregó Festa Major (12h 30m)
21 de setembre :
17’15h – Jocs al carrer
18’15h - Xocolatada
26 de setembre- Cursa popular (9h)
Berenar tardor Infantil
Sortida de la castanyada
Santa Cecília
Nadal
Setmana cultural
Carnaval
Portes obertes
Portes obertes pares nous
Sant Jordi
Festa 6è
Festa de graduació 4t d’ ESO

29 d’octubre
30 d’octubre
20 de novembre
22 de desembre
De l’1 al 5 de febrer
5 de febrer
3 i 4 de març
5 de març
22 d’abril
17 de juny
13 de juny

8.- SORTIDES I EXCURSIONS:
És obligatori portar el xandall i la samarreta de l’escola a totes les sortides i
excursions que es faran. En cas contrari l’alumne no podrà realitzar
l’activitat.
El llistat de sortides a fer durant el curs es comunicaran als pares per mitjà d’una
circular escrita. El preu d’aquestes activitats aprovades pel Consell escolar està
inclòs en la quota mensual. Es recorda que les colònies no estan incloses en
aquesta quota.

9.- FALTES D'ASSISTÈNCIA, RETARDS I SORTIDA DE
L'ESCOLA:
En qualsevol dels casos s’ha de justificar trucant a l’escola abans de les 10h.
del matí o per mitjà d’una nota escrita dels pares o tutors.
Es recorda als pares que les contínues faltes d’assistència poden donar lloc a una
repetició de curs per falta d’escolaritat o per falta dels coneixements necessaris.
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Cal recordar que l’escola romandrà tancada des de les 9’05 a les 9’20,
per tant qualsevol alumne que arribi en aquest interval de temps, haurà
d’esperar per poder entrar.
Qualsevol modificació referent a la sortida dels alumnes de l’escola, persona que
els recull habitualment, cal avisar amb una nota a l’agenda o bé trucant a
secretaria. Per raons de seguretat no s’entregarà cap alumne a ningú que no sigui
la persona habitual.
Passat l’horari de recollir els alumnes, l’escola aplicarà un càrrec en concepte de
vigilància.
Els models de bata, xandalls i samarretes, adaptats per l’escola, els poden
adquirir a prèvia comanda a la secretaria del carrer Matanzas.

10.- ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS.
Recordem que l’escola no podrà subministrar cap medicament sense recepta mèdica.

11.- COMUNICACIONS ESCOLARS:
Agendes:
Cal que els pares les revisin cada dia, ja que els alumnes hi anoten les activitats que
han de treballar i les sortides. És al mateix temps un vehicle de comunicació entre pares
i mestres. No s’acceptarà cap agenda que no sigui l’establerta per l’escola.
Per comunicar-se amb el professorat es farà a través del programa de gestió Clickedu.
La secretaria, tutors i mestres especialistes faran les comunicacions a través de
Clickedu. Les famílies haureu d’anar entrant al programa de gestió per poder fer el
seguiment de les notificacions. Caldrà que a principi de curs feu la revisió de les
vostres dades.

12.-SERVEIS
* LOGOPÈDIA
* MENJADOR
* SERVEI D’ACOLLIDA
* CASALS (setembre, Nadal i estiu)
* ASSEGURANÇA ESCOLAR:
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L'escola té concertada una assegurança amb assistència mèdica a la mútua
"CENTRE MÈDIC CONGRÉS" del C/ Pardo, 10-12.
En cas d'accident que requereixi assistència , s'avisa a la família del nen/a , que
és qui l'acompanyarà a la mútua.
* ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA:
L'escola disposa d'un gabinet de psicopedagogia per atendre els alumnes que ho
necessitin des d’Infantil fins a Secundària dins l'horari escolar.
Els pares interessats a tenir una entrevista amb la psicòloga poden demanar hora
a través de secretaria.
* SALUT ESCOLAR:
A 6è es vacunen d’hepatitis A, del papil·loma humà, de meningitis C i de
varicel·la. La vacunació és gratuïta. S'avisarà oportunament del dia i es
demanarà l'autorització als pares.
A tots i totes us desitgem un bon curs 2015-16.
Direcció
Barcelona, 14 setembre 2015

