Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

A TOTS ELS PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA

CURS 2016-17
Circular nº 1

Benvolgudes famílies:
En aquest mes de juliol com cada any els fem arribar la primera circular del curs 2016-2017
amb la informació i la normativa vigents per al curs vinent. En aquesta primera circular
trobaran la informació general pel proper curs i altres dades d’interès.

Desitgem que passin un molt bon estiu, cordialment,

Anna Lafuente Gómez
Directora

Barcelona a 26 de juliol de 2016
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INFORMACIÓ GENERAL CURS 2016/2017
Horari escolar
Entrada de 8:45 a 9:00 h. del matí ( la porta romandrà oberta fins les 9:10 h.)
Sortida de 16:55 a 17:05 h. de la tarda
Els alumnes de Margarida Muset podran entrar fins a les 10:00h.
Puntualitat
Un cop més ens veiem en la necessitat de recordar-los la importància de ser puntuals a l’Escola
(també hem observat que generalment són els mateixos alumnes). Per aquest motiu els alumnes
de primària que arribin més tard de les 9 i 10, no podran entrar a la seva classe fins a les 10h i
romandran al menjador sense fer cap treball, perdent així, la primera classe que fan els seus
companys.
Reunions generals de pares
El proper dia 8 de setembre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc una reunió informativa per a tots els
pares nous.
A finals de setembre, tindran lloc les reunions de pares per nivells per informar-los de les activitats
puntuals de cada classe, de la programació escolar i del seu desenvolupament al llarg del curs.

Nota molt important per als pares nous de l’Escola:
Dijous 8 de setembre a les 17:00 h., reunió de tots els pares que s’incorporen per primera
vegada a l’Escola. Tindrà lloc a l’edifici de Primària c/ Jesús i Maria, 4.
Reunions de curs:
Ed. Infantil:

Ed. Primària:

26 de setembre a les 17’30h : P-2 i P-3
27 de setembre a les 17’30h : P-4 i P-5

3 d’octubre a les 17’30h: 4t, 5è i 6è
4 d’octubre a les 17’30h.: 1r, 2n i 3r

ENTREVISTES DE PARES:
A fi de tenir un intercanvi d’opinions sobre cada alumne/a, els mestres tutors convocaran els pares
durant el segon o tercer trimestre.
Els pares que vulguin parlar amb un mestre (tutor o especialista) del seu fill/a, hauran de
sol·licitar-ho a secretaria o a través de l’agenda.


Direcció / Cap d' estudis ………………………. dilluns tarda.



Mestres ……………………………………………...... concretar hora amb el mestre o tutor



Horari de secretaria: per pagaments i qualsevol gestió, de 9:00 a 10:00 i de 16:00 a 17:00 h.
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PROGRAMACIÓ DELS CENTRES D’INTERÈS D’AQUEST CURS

Educació infantil: Observacions i sorpreses ocasionals. Observacions dels fets i esdeveniments
relacionats amb la vida escolar.
Primària:
Classe Pau Vila (1r):

Els quatre Centres d'Interès.

Classe Adolphe Ferrière (2n): Els quatre Centres d'Interès.
Classe Sant Francesc (3r):

La protecció contra les Intempèries.

Classe Salvador Millet (4t):

L'alimentació.

Classe l'Ermitage (5è):

El treball.

Classe Mn. Bosch (6è)

La defensa.

NORMES GENERALS
Horari lectiu:


Educació Infantil i Primària:
∗
∗
∗

Matí, de 9:00 a 13:00 h.
Tarda, de 15:00 a 17:00 h.
Servei de permanència (des del primer dia d’escola):
matins de 8:00 a 9:00 h.
tardes de 17:00 a 18:00 h.



Els alumnes de Primària entraran i sortiran per la porta del carrer Dominics.



En cas que per alguna contrarietat no prevista no puguin arribar a l’hora, poden trucar a l’escola
per advertir-ho. De la mateixa manera els demanem puntualitat a l’hora de recollir els alumnes de
l'Escola.

MOLT IMPORTANT: S’ha d’avisar a secretaria el dia que un alumne, d’Infantil o Primària, no ve a
l’Escola.

Dispenses de classes:
Els agrairem que les visites al metge o qualsevol altra sortida es concertin fora de l’horari escolar a fi de
no entorpir el ritme de les classes. De no poder ser així, cal notificar-ho per escrit a l’agenda de
l’alumne.
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ELS RECORDEM


Per tal d’unificar criteris i verificar-ne la necessitat, si s’escau, tinguin la bondat de parlar amb la
Direcció o amb el tutor quan el seu fill/a visiti algun psicòleg o especialista.



Els alumnes de Pau Vila (1r), convé que esmorzin a casa, perquè si ho fan a l’hora d’esbarjo,
s’ajunta amb l’hora de dinar i no tenen gana. En cas de dificultat (autocar), poden fer-ho en el
moment d’entrar a l’escola.



Després d’observar que quan arriba l’aniversari o el sant d’un nen o nena, els companys i ell
mateix estan molt pendents del que es porta, i així es crea una situació de rivalitat i gelosia
inadequades per a la seva formació, els preguem que només portin un petit pastís o caramels, si
ho creuen oportú. Qualsevol altre suggeriment, els agrairem que el comuniquin al tutor. Pel que fa
referència a aquesta norma, cada cop costa més de complir, observació feta pels mestres i per
molts pares. Demanem que tinguin en compte aquest criteri a les festes dels seus fills.



No es poden donar cap tipus de carta o invitacions a les festes dins de l’Escola.

AUTOCAR
Aquest és un servei extern a l'Escola, per tant, les famílies que han de fer ús de l’autocar, s’han
de posar en contacte directament amb:
Autocars DOMÍNGUEZ: (Fernando Domínguez) Tel: 626 78 39 83
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EQUIPS ESCOLARS I ESPORTIUS:
1. Educació Infantil:
 Són obligatòries la bata, la cartera de l'Escola, el xandall, la samarreta i el pantaló curt i la gorra.
Els nens/es de la classe Margarida Muset (P-2), que ho necessitin hauran de portar un paquet de
bolquers, crema, tovalloles humides i roba per canviar-los. Tot marcat i dintre d’una bossa
marcada.
 Els alumnes que es quedin a dinar han de portar la màrfega i un pitet, tot marcat.
 Els nens i nenes d'Educació Infantil, utilitzaran el xandall i la gorra a les sortides, excursions i
activitats esportives.
2. Primària:
 Són obligatòries la bata (neta i cosida) amb l’escut de l’equip corresponent, el xandall amb la
samarreta i el pantaló curt. Aquells alumnes que es quedin a dinar han de portar el tovalló dins
d’una bossa, tot marcat.
 Equip d’Educació Física:
Estiu: pantaló curt blau marí i samarreta blanca de l’escola.
Hivern: xandall de l’escola i samarreta blanca de màniga llarga. Tot el curs cal portar
les bambes (no les que fan servir pel carrer) i la tovallola.
 Equip de natació: banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany, tot marcat.
 Recordem que els alumnes que no portin l’equipació esportiva escolar no podran fer les
classes d’Educació Física.
3. Uniforme de la Coral: Texans, camisa blanca llisa amb coll i bambes. Per participar en els concerts
serà obligatori portar aquest uniforme.
4. Equips escolars per adquirir a l'Escola els dies 8, 19, 20 de setembre i 10 i 11 d’octubre
de 16:30 a 18:00 de la tarda: Cartera d’Infantil, màrfega, bates, xandalls, escuts, pitets, gorres,
bosses del tovalló, pantalons llargs i curts i samarreta de l’Escola.
5. És obligatori portar, a totes les sortides, el xandall de l’Escola. En cas contrari no es podrà
fer l’activitat.
CADA ALUMNE HA DE TENIR
Jardí d'Infants:


Els alumnes de Jardí d'Infants no han de portar res en particular ja que l'Escola els proporciona el
material escolar. L'import d’aquest material anirà carregat en el rebut del mes de setembre.

Primària:


El material escolar previst; agenda, llibretes, làmines de dibuix, bloc de música, llapis, maquineta,
goma d’esborrar, regle, colors, pega, etc, el tindran a les classes per a cada alumne. Aquest
material és per fer servir a la classe i en cap cas se’l poden emportar a casa. L'import d’aquest
material anirà carregat en el rebut del mes de setembre.
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NATACIÓ:


Faran natació els alumnes de P-4, P-5, 1r, 2n i 3r.
detallada dels horaris i els dies de cada grup.

A la segona circular ja rebran informació

EDUCACIÓ FÍSICA:



Les classes d'Educació Física seran dirigides per la mestra d’Educació Física de l’Escola, al
Poliesportiu de Jesús Maria i al pati de l’Escola.
Les activitats esportives del migdia (de 14:00-15:00h) estaran realitzades per monitors d’activitats
de lleure de l’Escola. Els equips dels diferents esports es formaran a començament de curs.

COLÒNIES I ESTADES FORA DE BARCELONA
S’ha programat una estada fora de Barcelona per als alumnes dels cicles Inicial, Mitjà i Superior,
previstes durant el curs escolar. Com sempre, aquestes estades estaran relacionades amb els Centres
d’interès que es treballen a les classes.

ACTIVITATS VOLUNTÀRIES:
 Funky: per als alumnes de P5 a 2n de Primària. Horari de migdia (1 hora setmanal) (27’35€/mes)
Les classes de Funky es desenvoluparan una hora per setmana, els dimecres de 13h a 14h, per als
alumnes de 5, 6 o 7 anys que hi vulguin assistir.
Aquestes classes estan enfocades amb una sèrie d'objectius. Principalment per ajudar a l'infant en
el seu creixement, tant de manera individual, desenvolupant les diverses habilitats, com de manera
social, establint relacions amb els companys i aprenent a formar part d’un grup.
Amb aquestes classes es pretén que els infants millorin la coordinació, el ritme, i sobretot, que
prenguin consciència del seu propi cos. A part de la funció pedagògica, es vol donar molta
importància al valor lúdic, és a dir, a la diversió, la motivació i l’expressió lliure dels infants.
Per desenvolupar aquests objectius, les tècniques que farem servir seran anar introduint nous
conceptes a poc a poc durant tot el curs, per tal que l’alumne els vagi adquirint i assimilant. Es
realitzaran exercicis de moviment, de musicalitat i d’interacció amb la resta de companys.
Aquestes classes s’han plantejat amb una estructura, la qual pot anar variant al llarg de les
sessions, segons les motivacions dels infants i el que calgui treballar. Aquesta estructura de la
sessió de la qual es parteix és: un escalfament previ, la realització de passos bàsics de Funky,
alguns jocs, i finalment una coreografia que durarà diversos dies, i que s’anirà canviant. Cal dir que
les músiques que es ballaran seran conegudes, i a més a més, poden ser triades per ells, per tal
que estiguin a gust, gaudeixin, i tots junts puguem treure el màxim de profit de les classes.
 Hip-Hop: per als alumnes de 3r a 6è de Primària. Horari de migdia (1 hora setmanal) (27’35€/mes)
Les classes de hip hop es desenvoluparan una hora per setmana durant tot el curs per alumnes de 8
a 10 anys. Amb aquesta extraescolar es busca que els nens trobin un nou llenguatge d’expressió
d’una forma lúdica i dinàmica. Els objectius a treballar seran aquells relacionats pròpiament amb la
dansa com són la consciència corporal, el moviment, la coordinació, la memòria coreogràfica i la
consciència rítmica i musical, però també altres com fomentar les ganes d’aprendre, el valor de
l’esforç, i la diversió. A més a més, desenvolupar també la capacitat de treball en equip i de
compartir l’activitat amb els companys.
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Les tècniques que farem servir per desenvolupar aquests objectius seran anar introduint nous
conceptes al llarg del curs d’una manera gradual, començant des de la base, i on l’alumne pugui
anar adquirint-los al ritme que necessiti. Es realitzaran exercicis de musicalitat, exercicis de
moviment, jocs d’expressió lliure, i exercicis d’interacció amb els companys. La idea és donar als
nens les eines per introduir-se en la dansa, concretament el hip hop, enfocat en el tipus de música
rítmica i moguda i els passos enèrgics.
Les sessions es desenvoluparan a partir d’una estructura d’una hora de durada, flexible segons el
que treballem. Es començarà amb un breu escalfament del cos d’uns 10 minuts amb l’objectiu
d’evitar lesions i adquirir la consciència corporal. A continuació es realitzaran una sèrie d’exercicis i
jocs durant uns 30 minuts, treballant cada dia algun concepte, i finalment es realitzarà una
coreografia que ballarem durant uns dies on podran treballar la memòria, la constància, i el
moviment més concret.
 Piano: per a tots els alumnes a partir de P-4 (4/5 alumnes per grup). Horari de migdia (1 hora
setmanal) (41’75€/mes)
Amb aquesta activitat volem apropar els alumnes de l’escola a la pràctica instrumental.
Aquesta pràctica té un sentit lúdic que acompanya els infants i els motiva, ja que poden fer la seva
pròpia interpretació d’una composició musical, posant-hi allò que cadascú té a dintre i que es
manifesta en l’art.
Les classes són d’una hora setmanal per a cada petit grup d’alumnes. Es recomana tenir piano a
casa per a poder practicar una mica cada dia.
El piano com a instrument és molt complet, ja que permet fer melodia i harmonia, a més de poder
acompanyar a la majoria dels altres instruments i veus.
Es treballen les dues mans en conjunt, cercant equilibri i independència de moviments.
La posició relaxada del cos i la bona postura de l’esquena també ajuden al desenvolupament dels
joves pianistes, al mateix temps que poden evitar possibles problemes musculars i/o posturals
futurs.
Tocar el piano també és una eina molt útil per reforçar i sobretot posar a la pràctica els continguts
de llenguatge musical que es treballen a tots els cursos de l’escola.
 Francès: per als alumnes de Primària horari de migdia (2 hores setmanals) (53’20€/mes)
Iniciació en llengua oral i escrita. Nivell avançat. Mestra nadiva.
 Timbals i gralles: per als alumnes del Cicle Superior. Horari de migdia (1 hora setmanal)
(27’35€/mes)
Aquesta activitat extraescolar que ofereix l’escola està adreçada als alumnes de 5è i 6è de Primària.
Mitjançant l’aprenentatge de la gralla i del seu acompanyament amb els timbals ens endinsem en un
dels màxims exponents del nostre folklore, tot aprenent música popular catalana. Alguns aspectes a
destacar són la pràctica de la respiració diafragmàtica en el cas dels grallers, i la coordinació de les
dues mans formant els ritmes, en el cas dels timbalers. L’acompanyament dels gegants de l’escola,
en Pau i la Lola, és la principal motivació per fer aquesta activitat, ja que participem cada any en
alguna de les trobades de gegants que s’organitzen a Barcelona o en algun altre indret fora de la
ciutat. Les inscripcions per a aquesta activitat en grup són il·limitades, ja que “com més serem, més
riurem”.
 Combo: per als alumnes avançats d’instrument. Horari de migdia (1 hora setmanal) (27’35€/mes)
Amb l’instrument que sàpigues tocar, farem música tots plegats!
 Manualitats: Per als alumnes de Primària. Horari de migdia (1 hora setmanal) (27’35€/mes)
Treball amb materials reciclats i creació de petites obres d’art.
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 Anglès: per als alumnes de P3 a P5 en horari de tarda, a Primària en horari de migdia (màxim 10
alumnes per classe) i per pares en horari a concretar. (41’20€/mes)
 Mini-Vòlei: per als alumnes de Cicle Mitjà i Superior. (53’15€/mes)
Els volem informar d’una nova activitat esportiva que oferirem el curs vinent pels alumnes de Cicle
Mitjà i Cicle Superior.
És un esport que té continuïtat amb l'escola Súnion a secundària ja que tenen equips de competició
que juguen amb altres escoles i hem pensat que si ja a Primària comencen a practicar-lo no els
resultarà tan estrany quan comencin 1r d'ESO i ja tindran un bon nivell per competir.
El treball que es realitzarà serà: introducció al joc del voleibol, aprenent les bases tècniques del
desplaçament i toc de pilota. Viure el joc como a mitjà de gaudiment i relació amb el altres,
participant de forma activa sense donar prioritat al resultat.
Hi ha la possibilitat de participar en competició, categoria Benjamí i Aleví a la lliga del CEEB (Consell
de l’Esport Escolar de Barcelona) on jugaran contra altres escoles de Barcelona. Els partits de
voleibol de la competició del CEEB, segueixen el calendari escolar, per tant, en pont, vacances de
Nadal i Setmana Santa no hi ha partits. La competició consta de dues fases, una que comença a
mitjans d’octubre i l’altre a mitjans de gener.
L'activitat va dirigida als alumnes de cicle mitjà i superior. Els entrenaments els iniciarem amb el curs
escolar dos dies per setmana en horari de tarda. Per poder formar equip necessitem un mínim de 8 i
un màxim de 12 jugadors per equip.
Farem una reunió informativa per explicar tots els detalls de l'activitat, els dies d'entrenament i com
funciona la competició a principis del curs vinent.
(Tindran preferència els alumnes inscrits els cursos anteriors)
Al setembre els comunicarem els horaris i els professors que faran les activitats. Les inscripcions han
de ser per a tot el curs escolar.

No es podran realitzar les activitats si no hi ha un mínim de 10 alumnes, exceptuant les de grup reduït.
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CALENDARI ESCOLAR


Començament de curs:
12 de SETEMBRE de 2016
Classe Margarida Muset ( P-2 ) :
PERÍODE D’ADAPTACIÓ: 12 i 13 de setembre de 10:00h. a 12:00h.



Final de curs:
21 de juny de 2017



Vacances de Nadal:
Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017 (ambdós inclosos)



Vacances Setmana Santa:
Del 8 al 17 d’abril de 2017 (ambdós inclosos)

FESTES
Octubre:

dia 12 – Festa del Pilar

Novembre:

dia 1 – Tots Sants

Desembre:

dia 5 - Festa de lliure disposició
Dia 6 – Festa de la Constitució
dia 8- Festa de la Immaculada

Febrer:

dia 27 – Festa de lliure disposició

Maig:

dia 1 – Festa del Treball
dia 7 - Diumenge: Celebrem la Primera Comunió
dia 21 - Festa de Primavera
dia 22 - Festa de lliure disposició

Juny:

dia 5 - Dilluns de Pasqua de Pentecosta
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ORGANIGRAMA ESCOLAR
Titular .................................................... Fundació Privada Escola Decroly de Barcelona
Directora …………………………………………….. Anna Lafuente
Sots – director ……………………………………. Daniel Parache
Cap d’estudis ………………………………………. Francesc Cairó
Responsable d’Ed. Infantil …………………. Concepció Casanova
Educació Infantil
Margarida Muset (P 2) …………………………………… Concepció Casanova
Montse Navarro

Anna Rubies (P 3) …………………………………………. Laia Rodríguez
Valèrie Decordes (P 4) ………………………………….. Raquel Ferrer
Lola Anglada (P 5) ………………………………………... Alba López-Ciré
Educació Primària
Pau Vila (1r de Pr. ) …………………………................. Núria Macià
Adolphe Ferrière (2n de Pr.) ……………………………. Romina Fraticelli
Sant Francesc (3r de Pr.) ………………………………... Mireia Aira
Salvador Millet (4t de Pr.) ………………………………. Sandra de Ramón
L’Ermitage (5è de Pr.) …………………………………….. Cristina del Rio
Mn. Josep Mª Bosch (6è de Pr.) ……………………… Francesc Cairó
Especialistes
Música i Coral ……………………………………….............Daniel Parache
Anglès i informàtica ………………………………….......Eva Torres
Castellà (C.M i C.S) ............................................Isabel Sánchez
Teatre ……........................................................... Jordi López
Pintura ……………………………………………………….......Mireia Zantop
Educació Física …………………………………………….....Laura Tomàs
Biblioteca……………………………………………………...... Isabel Sánchez
Reforç …………………………………………………………..... Margarita Sardà
Psicòloga ............................................................ Margarita Sardà
Consiliari ……………………………………………………...... Mn Josep Baucells
Personal de secretaria ……………......................... Fina Manrique/ Rosalia Sánchez
Serveis
Cuina .................................................................. Àngels Matarredona/Charo Encinas
Neteja…………………………………………………….......... Betty Huanca
Evelina Breton / Carmen Alvarado
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RECICLATGE DE LLIBRES
Com ja saben a la nostra escola treballem a través dels Centres d’Interès, que aterren a les aules amb
les observacions. Dins d’aquest procés d’aprenentatge esdevé l’observació directa, l’associació d’idees i
l’expressió. L’expressió sovint es concreta amb els texts a les llibretes dels alumnes que serà la seva
eina per poder estudiar les diferents matèries que es van donant a l’escola.
Els llibres de text tenen poca cabuda dins d’aquest procés ja que el dia a dia a l’aula és qui ens porta
als diferents temes que aniran succeint durant el curs. Tot i així ens trobem amb la necessitat d’utilitzarlos ens algunes assignatures per tenir un reforç pels nens i així poder aprofitar millor les hores de classe
per fer conversa o cant, enlloc de copiar un exercici.
Aquest és el cas de la llengua anglesa, on el curs passat vam introduir dos llibres, un de text i un
d’activitats, per poder fer un major aprofitament de les hores de classe i els nens trobin un reforç visual
per ajudar-los a la comprensió dels diferents exercicis.
Sabem que és una despesa més per a les famílies per això recordem que es va aprovar dins del Consell
Escolar el projecte de Reciclatge de llibres.
L’escola a principi de curs facilitarà els llibres del proper curs als alumnes. El llibre d’activitats d’anglès
s’haurà d’adquirir cada any.
A partir d’aquest curs, es cobrarà una quota anual de 15€ en concepte de reutilització i manteniment de
llibres.
Les famílies que no deixin els llibres a l’escola del curs anterior abans del dia 16 de
setembre se’ls carregarà l’import dels llibres en el rebut del mes.
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Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

PROJECTE KANGO!
El Districte de Sarrià-Sant Gervasi conjuntament amb Transports Metropolitans de Barcelona, l’Institut
Municipal d’Informàtica i la col·laboració de la Fundació Abertis ha iniciat el projecte KanGo!, és una
prova pilot d’aplicació a l’alumnat a partir de 8 anys.
Aquest projecte s'inicia després de l'anàlisi de les dades sorgides de l’enquesta realitzada pel Districte
de Sarrià - St. Gervasi el curs passat a tretze centres educatius. Es va detectar que una part important
de les famílies que utilitzen el transport privat per dur els seus fills a l’escola estarien disposades a
utilitzar el transport públic com a mitjà habitual.
Els objectius d'aquest programa són:
•
Optimitzar l'ús de la xarxa de transports públics com a mitjà saludable, sostenible i econòmic.
•
Afavorir l’autonomia dels infants aportant seguretat i confiança a les famílies i a l’alumnat en els
seus desplaçaments als centres educatius.
El programa consisteix en deixar el nen a la parada de l'autobús i ell sol puja i baixa a la parada que li
toca, on hi haurà un cooperant viari que li farà un registre de la targeta KanGo! Després quan arribi a
l'escola es tornarà a fer un altre registre de la targeta. Els pares de l'alumne rebran per correu
electrònic o sms els dos avisos que el seu fill ha passat pels dos controls.
Com a escola, creiem important ajudar als nens a aprendre a moure's per la ciutat de manera segura i
que aquest programa pot ajudar a moltes famílies en el seu dia a dia. Per això hem demanat als
responsables del programa adherir-nos de cara el curs vinent.
Per nosaltres és important saber quantes famílies estarien interessades en inscriure's i per això els
demanem que qui estigui interessat faci arribar al tutor del seu fill aquest paper adjunt.
Inscripció al web http://kango-sarriasantgervasi.bcn.cat
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