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FULL INFORMATIU CURS ESCOLAR 2010-2011

Benvolgudes famílies, esperem que hagi estat un curs profitós per a tots i totes i que ara pogueu gaudir 
de les merescudes vacances. 
Tot seguit us fem arribar informació que us pot ser útil , us demanem que la guardeu perquè la informació 
que hi ha us pot fer falta durant el curs.
És molt important que abans d’iniciar el curs feu una lectura atenta, perquè hi ha detalls que poden haver 
canviat.

HORARI ESCOLAR

Infantil
• Matins 9h a 12,30h
• Tardes 15h a 16,30h
Primària
• Matins 9h a 13h
• Tardes 15h a 17h

CALENDARI ESCOLAR
El curs escolar comença el DIMARTS 7  de setembre de 2010 i acabarà el dimecres 22 de juny de 2011.
EL PRIMER DIA D’ESCOLA NO HI HAURÀ SERVEI D’ACOLLIDA

DIES FESTIUS 
• 11 d’octubre. Dia de lliure disposició
• 12 d’octubre. Festa del Pilar
• 1 de novembre .Tots Sants
• 11 de novembre Sant Martí. Festa local
• 6 de desembre .Dia de la Constitució
• 7 de desembre. Dia de lliure disposició del centre
• 8 de desembre. Dia de la Immaculada
• 25 de gener Sant Pau. Festa local
• 13 de juny .2a Pasqua
• Falta determinar 1 dia de lliure disposició

 Altres dies festius: els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball.

VACANCES ESCOLARS
• Nadal: del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011, ambdós inclosos.
•  “Setmana del Maragall” del 7  a l’ 11 de març de 2011
•  Setmana Santa: del 18 al 25 d’abril de 2011, ambdós inclosos.
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Els alumnes d’Educació Infantil que tinguin germans a Primària podran quedar-se al  
centre amb un servei d’acollida subvencionat pel Departament d’Educació de 12,30h a 
13h i de 16,30h a 17h.
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TOT EL QUE HEM DE PORTAR.....

EDUCACIÓ INFANTIL

Bates: Els/les nens/es han de portar bata, amb una beta,  per fer activitats concretes (racons, 
manualitats...), se l’enduran a casa per rentar el divendres i tornar-la el dilluns.
No han de venir de casa amb la bata posada.

Roba de diari: S’aconsella l’ús de roba còmoda, sense “petos”, tirants o cinturons. Calçat que ells/es 
es puguin posar i treure fàcilment. 

Bossa de recanvi: Els/les nens/es han de tenir una bossa a l’escola amb un recanvi, i haurà de ser 
retornada en el moment que s’utilitza. Dins la bossa hi ha d’haver:
- Calçat, muda interior (inclosos mitjons), muda exterior i tovallola.
- La bossa ha d’estar marcada en un lloc visible.
- Roba i calçat amb el nom del nen/a posat.

Motxilla: Els/les nens/es han de portar una motxilla que no tingui rodes, amb fàcil obertura per 
fomentar l’autonomia, i de mida mitjana (que hi càpiga el got, la bata, l’agenda, el llençol i la bossa de 
l’esmorzar)

Altre material a portar:
- Una tovallola de bidet (per cara i mans) i la beta cosida al mig del costat més llarg de la 
tovallola
- Una galleda, pala i rasclet
- Un got de plàstic
- Tovalloletes humides
- Una capsa de mocadors de paper
- Mitjons antilliscants per fer psicomotricitat

Roba marcada:  Per evitar  la  pèrdua de la  roba,  s´ha de portar tot marcat amb el  nom (bata, 
jaquetes, anoracs, tovallola, roba de recanvi…)

Les bates, abrics, jaquetes, anoracs, tovallola de bidet, hauran de portar beta per penjar.

ETAPA DE PRIMÀRIA

Llibres: Els llibres són socialitzats. Cada nen/a disposa a l’aula dels  llibres de text necessaris. L’import 
dels llibres els cobra l’AMPA, que és qui s’encarrega del procés de socialització.

Material: Durant els primers dies el nen/a rep el material necessari per les tasques diàries de l’escola 
(estoig,  carpeta,  arxivador,  agenda,...).  L’ús  del  material  de  l’aula  és  comunitari  i,  per  tant,  s’ha  de 
respectar i compartir.

Bates: Els/les nens/es, només, porten bata socialitzada durant l’estona de tallers o en altres moments 
que el/la mestre/a ho consideri oportú.
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Les bates es renten a l’escola el dia de “Projectes d’Escola”

Motxilla: Els nens/es han de portar una motxilla que no tingui rodes, amb fàcil obertura per fomentar 
l’autonomia  .  Durant  el  curs  portaran  la  carpeta,  agenda  i  els  llibres  de  classe  a  casa  quan  hagin 
d’estudiar o fer deures.

Roba marcada: Per evitar la pèrdua de la roba, s´ha de portar tot marcat amb el nom (jaquetes i 
anoracs )

ENTRADES I SORTIDES
L’entrada i la sortida a l’edifici escolar es fa per la porta principal.
Les famílies d’Educació Infantil podeu acompanyar i recollir als vostres fills/es a les aules , excepte 
al migdia que s’acompanyaran a la porta principal.
 L’alumnat de Primària , excepte el primer dia d’escola, entrarà sol/a fins a l’aula. 
A la sortida, els nens i nenes de  Cicle inicial els recollireu al vestíbul. A partir de tercer, surten 
sols de l’escola.
Els infants que es quedin a acollida o extraescolars, es recolliran per la porta principal.
En cas que la persona que vingui a recollir l’alumne no sigui la persona habitual que la mestra coneix, 
cal que s’hagi notificat a l’agenda o en cas d’urgència telefonicament.

PUNTUALITAT
Un  hàbit  molt  important  és  la  puntualitat.Els  adults  són  els  responsables  en  aquestes  edats 
d’arribar a l’hora. És per aquest motiu que us demanem que us en feu responsables, d’aquesta manera 
podem iniciar els treballs de benvinguda i acolliment amb tot el grup, ja que considerem aquest 
procés molt important, tant durant l’adaptació com la resta de curs escolar.
També convé recollir puntualment els infants al migdia i a la tarda.
Aquest proper curs ens agradaria que aquest tema millorés i per tant us exposem alguns acords per 
poder-ho fer:

• A les 9h 10 min. es tancarà la porta d’entrada a l’escola.
• Si un infant arriba tard se’l deixarà a consergeria i l’Angela l’acompanyarà a l’aula.
• Quan recolliu els infants cal que els controleu personalment fins que sou fora del 
recinte escolar, per evitar que es malmetin plantes, que es llencin papers o embolcalls del berenar a 
terra...
• Si arribeu tard a la recollida, cal que aviseu a l’escola per tal que l’infant es quedi al 
servei d’acollida.

SALUT
Quan un infant està malalt (conjuntivitis, diarees, varicel.la, febre, malalties contagioses,...) convé 
que descansi i es recuperi en un ambient tranquil  i  adequat i que no vingui a l’escola per tal de 
guarir-se el més aviat possible i , molt important, evitar el contagi als companys.
Quan  els  nens  i  nenes  hagin  de  prendre  medicació,  heu  d’intentar  que  les  preses  (  sobretot 
antibiòtics i mucolitics, ...) no coincideixin dins l’horari escolar. Si això no és possible , heu de portar 
el full d’autorització de medicació omplert i la recepta del vostre metge. 
El medicament ha d’anar marcat amb el nom, la dosi i l’horari i donar-lo directament a la  mestra.
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Quan un nen o nena es posi malalt/a es comunicarà immediatament a la família perquè el passi a 
buscar.
Igualment  en  cas  d’accident,  us  avisarem  primer  a  vosaltres  i  només  en  cas  de  no  poder-vos 
localitzar els durem nosaltres a un centre mèdic.

MENJADOR
Al migdia l’escola disposa d’un servei de menjador gestionat per 
l’empresa Paladarines. Aquest curs per primera vegada es cuinarà a l’escola.
És important que notifiqueu abans de les 10 del matí, si el vostre fill/a s’ha de quedar a dinar, de 
manera excepcional, o si utilitza el servei de menjador de manera regular però arribarà més tard a 
l’escola.
Unes monitores tenen cura dels infants durant aquest temps, per dinar, descansar i jugar. Qualsevol 
aclariment o incidència que passi durant aquesta estona cal que us poseu en contacte amb elles. La 
coordinadora del menjador és la Teresa Tomàs i la podeu trobar al tlf. 93 689 29 78 a partir de les 
11 del matí.
La responsable de l’empresa és la Laura Pérez i està a l’escola tots els dimarts de  9  a 10 del matí 
per la venda dels tiquets del esporàdics.

ESMORZARS
Creiem que  els infants no haurien de sortir de casa sense haver menjat alguna cosa. Malgrat això, 
dediquem un temps a mig matí a esmorzar. Amb els més petits treballem col.lectivament l’hàbit de 
parar taula, menjar assegut, mastegar, higiene, reciclatge...
En la línia d’anar creixent en l’hàbit i la consciència de preservar l’entorn us convidem a portar els 
aliments en carmanyoles o embolcalls que generin pocs residus. Intenteu evitar els  sucs, làctics i en 
general els aliments manufacturats i pastissets.

Al començar el curs, us donarem altres informacions útils per la dinàmica del Centre.

Aprofitem per desitjar-vos un bon estiu i que en el descans trobeu totes les energies
necessàries per al nou curs.
Bones vacances i fins al setembre!

Equip Directiu del CEIP Can Coll

                Torrelles de Llobregat, 6 de juliol de 2010
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