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NOTIFICACIONS 

 

 

 

 

 

Puntualitat 

Demanem puntualitat al matí i a la tarda. Els infants han de ser dins l’aula a les 8.45h, 

que és quan comencen les classes. La sortida és a les 17.00h de la tarda (de dilluns a 

dijous) i a les 16.00h (el divendres) al pati de la gruta (el primer entrant per la porta de la 

reixa, a mà esquerra). Convé que la sortida sigui el més àgil i puntual possible.  

Els alumnes que dinen a casa, surten a les 13.00h i entren a les 14.30h. 

 

Indumentària 

La roba que els nens porten a escola ha d'estar marcada amb el nom. 

Jerseis i bates han de dur veta per poder-los deixar al penjador. La roba ha de ser 

còmoda i adequada a l'activitat i al context escolar. 

 

Material escolar 

Demanem la seva col·laboració quan els seus fills demanin informació, material... per a 

poder realitzar treballs de classe. Tot aquell material de classe o d'un altre company que 

s'utilitzi incorrectament, es farà portar de casa; és important que els alumnes siguin 

responsables del material que utilitzen.  

 

Equip educació física 

Han de dur l'equip d'educació física els dilluns (samarreta i pantalons, mitjons blancs i 

bambes blanques sense cordons, tot marcat i dins una bossa de roba). Se l'enduran per 

rentar cada setmana.  

El dilluns també cal que portin uns mitjons per psicomotricitat antilliscants dins d’una 

bossa petita de roba i marcats. 

Tant el dia de psicomotricitat com el d'educació física, cal que portin roba còmoda 

(xandall, sabates fàcils de lligar) per tal que es puguin vestir de manera totalment 

autònoma.  

 

 

 

Us demanem que participeu activament a les propostes de l'escola a fi de poder donar 
l'educació integral als vostres fills. Per aconseguir un ambient de convivència, on es faciliti 
el treball, l'adquisició d'actituds, hàbits, habilitats i transmissió de valors, convé una 
disciplina. 



 

 

Aniversaris 

A les classes tenim en compte el dia de l'aniversari dels alumnes. Tots els companys 

participen de la celebració. Si ho desitgen poden portar galetes, magdalenes o el que 

creguin convenient i que sigui fàcil de repartir. 

 

Salut 

Quan un nen està malalt (té febre, conjuntivitis, polls...) és millor que es quedi a casa per 

tal d'observar-ne l'evolució. En aquest cas és necessari que ho notifiquin a l'escola. Si 

l'alumne té algun tipus d'al·lèrgia ho comunicaran per escrit al tutor. 

 

Règim 

Si un alumne ha de fer règim, cal que ho comuniquin mitjançant una targeta escrita que 

lliuraran a la recepció de l’escola al matí. 

 

Medicaments 

Si ha de prendre algun medicament imprescindible, cal que escriguin ben clar a la capsa: 

el nom del nen, la dosi i l'hora de prendre'l. En cas contrari no se li podrà donar.  

 

Accidents 

Si un alumne pren mal durant l'horari escolar i cal que vagi a la clínica, avisarem als pares 

perquè se n'assabentin i l'acompanyin. Si no podem contactar amb la família, ho farà 

l'escola. 

Cal actualitzar els telèfons que ens permeti localitzar-los. 

 

Menjador 

No cal que portin el tovalló de tela, se'ls donarà un tovalló de paper. 

 

Esmorzar  

És important que els nens esmorzin a casa. Poden portar un petit esmorzar (un entrepà 

petit, galetes, fruita…) per prendre a l'hora d’esbarjo dins d'un embolcall reutilitzable 

marcat amb el nom. 

Des de l’escola estem fomentant el consum de fruita, per tant, cada divendres els nens i 

nenes n’hauran de portar per esmorzar.  

 

Comunicació pares-tutor 

Si han de fer-nos un avís, cal donar-lo per escrit a l’Oriol o directament a les tutores a 

través del nen/a.  



 

En canvi, si es tracta d’una autorització de sortida, cal que ho comuniquin per escrit o per 

correu electrònic a la recepció de l’escola (recepcio@escolalurdes.cat), especificant qui el 

vindrà a recollir i l’hora. 

Entrevistes 

Considerem que el règim d'entrevistes amb el tutor/a és d'una al curs. 

Ho demanaran a través de recepció. 

 ● 1r A: Dimecres de 16.15h a 17.00h 

 ● 1r B: Dimarts de 14.30h a 15.15h 

 

Informes 

Cada final de trimestre es dóna un informe escrit del desenvolupament del vostre fill. 

Aquests informes són fruit de l'observació sistemàtica i contínua que es realitza al llarg del 

curs. Els nens hauran de retornar a l’escola la butlleta signada. 

 

Excursions i sortides 

Vénen motivades per l'estudi de les diferents matèries i en complementen l'espai fora de 

l’aula. Es notificaran mitjançant un correu electrònic. L'import d'aquestes excursions i 

sortides serà satisfet en el rebut del mes.  

Cal portar roba adequada, calçat còmode i una motxilla que puguin portar a l'esquena 

amb l’esmorzar, el dinar i una cantimplora plena d'aigua, dins d'una bossa. 

 

Excursions i sortides previstes pel curs 2019-2020:  

 ● Montseny - La font Ferrussa 

 ● Cosmocaixa - Planetari Bombolla 

 ● Visita al Zoo de Barcelona 

 ● Hostalets de Balenyà – Convivència 

 ● Montseny -  El bosc a la primavera i descoberta dels sentits 

 ● Sortida de dos dies als “Clapers”, al Bages. 
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Reunió de pares i mares - setembre 2019 

 

Tutora 1r A: Mar Ferrer 

Tutora 1r B: Queralt Fuentes 

Coordinadora de cicle: Esther Blanco 

  

ÀREES CURRICULARS 

PROFESSORS 

1r A 1r B 

Llengua catalana * Mar Ferrer Queralt Fuentes 

Llengua castellana Patrícia Torné Patrícia Torné 

1a Llengua estrangera: Anglès Marta Juny/ Ariadna Filella Marta Juny/ Ariadna Filella 

Matemàtiques * Mar Ferrer Queralt Fuentes 

Informàtica Xavier Nàjar, Mar Ferrer Xavier Nàjar, Ariadna Filella 

Coneixement del Medi Natural Mar Ferrer Queralt Fuentes 

Coneixement del Medi Social Mar Ferrer Queralt Fuentes 

Tutoria i Filosofia Mar Ferrer Queralt Fuentes 

Cultura religiosa 
 

Mar Ferrer 
Queralt Fuentes 

Educació artística: 

                   Visual i Plàstica 

                   Música 

 
Mar Ferrer 

Carlos Arjona 

 
Laura Ber 

Queralt Fuentes 

Educació Física: 

                   Psicomotricitat 

                   Educació física 

 
Xavier Nàjar 
Xavier Nàjar 

 
Xavier Nàjar 
Xavier Nàjar 

Capacitacions Bàsiques Mar Ferrer Laura Ber 

* Persones de suport Marta Juny Laura Ber 

 


