Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

CURS 2017-18
Circular nº 2
Benvolguts pares i mares:
Celebrem poder saludar-los novament per aquest nou curs 2017-2018 que iniciem amb
especial il·lusió amb tots els canvis d’edifici i organigrama.
En aquesta circular pretenem informar-los d’algunes de les activitats que farem aquest nou
curs a l’Escola que desenvoluparem més concretament a les reunions de classe que es
faran amb el/la tutor/a corresponent.
Com molts de vosaltres ja sabreu, l’any passat, vam iniciar a l’escola un nou projecte que
vam anomenar “Espais i mètode”. El vam desenvolupar únicament a la classe d’Adolphe
Ferrière (2n) per tal de valorar posteriorment quina cabuda li volíem donar a l’escola.
Després d’avaluar el seu resultat amb tot el claustre i les famílies de la classe, hem decidit
ampliar el projecte a altres cursos. Així doncs, el projecte es durà a terme a les classes de:
Pau Vila, Adolphe Ferrière, Sant Francesc, Salvador Millet i l’Ermitage.
Aquest projecte no implica, en cap dels casos, un canvi en el mètode de treball de l’escola,
que continua sent principalment l’aplicació i desenvolupament del mètode Decroly, sinó
que ajuda a aplicar certs aspectes del mètode que considerem necessaris, així com donar
espai al desenvolupament d’un aprenentatge més competencial.
A les properes reunions de pares cada tutor/a exposarà els canvis que suposa aquest nou
projecte com: els espais, organització dels alumnes, avaluació, etc. També resoldrà tots
aquells dubtes o inquietuds que puguin tenir.

Reunions de pares:
ATENCIÓ: Canvi de reunió del 25 de setembre al 27 de setembre en motiu de la festa
local de la ciutat: “La Mercè”
-

dimarts 26 de setembre a les 17’30h al Lledoner (Vendrell, 13)
o Valèrie Decordes (P-4)
o Lola Anglada (P- 5)

-

dimecres 27 de setembre a les 17’30h. al Lledoner (Vendrell, 13)
o Margarida Muset (P-2)
o Anna Rubiés (P-3)

-

dilluns 2 d’octubre a les 17’30h. a l’Aladern (Jesús i Maria, 4)
o Pau Vila (1r)
o A. Ferrière (2n)

-

dimarts 3 d’octubre a les 17’30h. a l’Aladern (Jesús i Maria, 4)
o Sant Francesc (3r)
o Salvador Millet (4rt)
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-

Dilluns 9 d’octubre a les 17’30 a l’Aladern (Jesús i Maria, 4)
o L’Ermitage (5è)
o Mn. Bosch (6è)

Les reunions tindran una durada aproximada d’una hora i mitja i l’ordre del dia serà:
- Presentació del funcionament de les classes per part dels especialistes.
- Explicació del funcionament del curs a càrrec del tutor.
- Nomenament del delegat de classe. (en cas de ser necessari)
Recordem que els pares que assisteixin a la reunió i ho desitgin poden deixar el seu fill a
l’Escola mentre dura la reunió, un equip de monitors externs estarà a càrrec dels nens. Tot
i així, recomanen que els alumnes més petits (P2 i P3) com que encara estan amb
adaptació marxin cap a casa ja que se’ls fa molt llarga l’espera i no són els seus mestres
qui estan amb ells, per tant, s’enyoren i es cansen.
Aquest any els demanem inscripció prèvia, a través de la secretaria de l’escola, per tal
de fer una previsió del monitoratge que caldrà
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’utilitzar-los ens algunes àrees com reforç pels nens i així poder aprofitar
millor les hores de classe. Per tant necessitarem llibre per fer cant, recerca d’alguna
paraula que no saben o lectura.
Aquest curs mantenim el llibre de llenguatge musical, els diccionaris i llibres de lectura en
llengua catalana i castellana.
Ja el curs passat vam iniciar el projecte de reciclatge de llibres entre els nostres alumnes.
Enguany les famílies que van tornar els llibres a l’escola al mes de juny se’ls donarà els
llibres del nou curs escolar durant la 1a setmana de setembre. Igualment a les famílies
noves de l’escola.
Si algú encara té algun llibre a casa del curs anterior té aquesta primera setmana
d’escola per portar-los. Les famílies que no retornin algun llibre se'ls cobrarà
l'import d'aquest.
Aquest curs volem canviar les dinàmiques de classe de la llengua anglesa i per tant no
caldrà llibre.
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Recordem que als nens se’ls ha d’explicar que el llibre forma part del material de l’escola i
per tant s’ha de cuidar i no malmetre’l.
La quota de reutilització de llibres és la mateixa que el curs passat.

Alumnes del centre: 15€

Alumnes nous curs 17/18:

1r: 15€

2n: 20€

3r: 40€

4t: 40€

5è: 40€

6è: 30€
Primera Comunió:
Com cada any, els alumnes de la classe St. Francesc (3r) que ho desitgin, rebran la
catequesi per celebrar la Primera Comunió el dissabte 12 de maig. La catequesi es farà els
dimarts de 17 a 18h. a partir del mes de gener. Més avançat el curs ja en rebran més
informació.
Educació Física:
Els dies que els alumnes tenen Educació Física, i per tant han de venir amb el xandall de
l’Escola, són els següents:
-

Margarida Muset (P-2): dimarts i divendres al matí
Anna Rubiés (P-3): dimarts i divendres al matí
Valèrie Decordes (P-4): dilluns i divendres al matí
Lola Anglada (P-5): dimecres i dijous al matí.

-

Pau Vila (1r): dimarts al matí i dijous a la tarda
Ferrière (2n): dimarts al matí i dijous a la tarda
St. Francesc (3r): dilluns i dimecres al matí
S. Millet (4t): dilluns a la tarda
L’Ermitage (5è): dimecres la tarda
Mn. Bosch (6è): divendres a la tarda

Recordem que l’equipació per a aquests dies és la següent:
Estiu: pantaló curt blau marí i samarreta blanca amb el nom de l’Escola.
Hivern: xandall de l’Escola i samarreta blanca de màniga llarga
Calçat còmode. Els alumnes de 4t, 5è i 6è han de portar calçat esportiu de recanvi.
Recordeu que els alumnes que no portin l’equipació esportiva escolar no podran fer les
classes d’Educació Física.
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Natació:
Com ja saben els alumnes que fan natació són P-4, P-5, 1r, 2n i 3r.
-

Valérie Decordes (P-4) i Lola Anglada (P-5): dimecres d’11h a 11'30h. El primer dia
serà el dimarts 3 d’octubre.
Pau Vila (1r), A. Ferrière (2n) i St. Francesc (3r): divendres a les 15’30 h. El primer
dia serà el divendres 15 de setembre.

Cal que tots els alumnes portin el banyador, el casquet de bany, unes xancletes i la
tovallola (tot marcat) en una bossa diferent de la motxilla de l’Escola. (No cal portar el
xandall de l’escola).
Coral:
Els recordem que des de P-4 els alumnes pertanyen a la coral de l’Escola i l’uniforme per
participar en els concerts és el següent: texans blaus, camisa o polo llis blanc amb coll, i
bambes.
Acollida de matí i tarda:
L’acollida es el servei que ofereix l’escola per a totes aquelles famílies que necessiten
deixar els alumnes a partir de les 8 del matí o fins a les 18h. Aquets servei es farà al
Lledoner (Vendrell, 13). Els agrairem que si estan interessats en aquest servei, ens ho
comuniquin durant aquesta primera setmana per tal de tenir una millor organització.
Igualment ens veiem amb l’obligació de recordar-los que si un alumne entra a l’Escola
abans de les 8:45h, del matí o el recullen més tard de les 5:05h. de la tarda se’ls cobrarà el
servei d’acollida.
Colònies:
Tal i com vàrem fer el curs passat aquest any volem que les colònies segueixin sent un
temps per compartir però també que fos d’aprofundiment amb una altra llengua que no
sempre podem utilitzar de manera habitual. Estem treballant sobre el tema i aquest any
estem preparant unes colònies per als cursos de primer a cinquè. En breu se’ls comunicarà
les dates i el lloc d’estada.
Els alumnes de Mossèn Bosch es tractarà en tema de les colònies i del viatge de fi de curs
a la reunió de pares.
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Informació Quotes:
La metodologia que s’aplica a l’Escola és l’establerta pel psicopedagog belga Ovide
Decroly, la divisa del qual fou “UNA ESCOLA PER LA VIDA I PER A LA VIDA”. Entenem
l’educació com un procés molt complex i global que afecta tant el coneixement com
l’afectivitat i que ha de basar-se en l’interès que l’infant té per tot el que l’envolta.
L’Escola ofereix ensenyament d’Educació Infantil, des de P-2 fins a P-5, i d’Educació
Primària, de 1r. fins a 6è i tenim subscrit Concert amb el Departament d’Educació des de
P-3 fins a 6è.
A l’Escola els alumnes no han de comprar ni fer servir llibres de text per a cada
assignatura, atès que la base de la programació són els Centres d’Interès, les
observacions i les sorpreses. Aquesta especificitat implica l’ús continuat de la Biblioteca
escolar i de la classe i també la utilització de material fungible que té la consideració de
material col·lectiu.
La Fundació, sense ànim de lucre, titular de l’Escola Decroly de Barcelona, per fer front a
les despeses derivades del servei que presta, en les condicions específiques de qualitat
que comporta l’aplicació del mètode Decroly, presenta mensualment una quota
compensatòria d’aportació voluntària.
Igual que a totes les altres escoles, l’Escola ofereix per als seus alumnes un conjunt
d’activitats complementàries i extraescolars, de caràcter voluntari, que ens permeten
aplicar el nostre mètode amb la qualitat necessària per als nostres alumnes. Entenem com
a activitats complementàries totes aquelles activitats que estan dins de l’horari lectiu (de 9
a 13 i de 15 a 17) i que enriqueixen i donen especificitat a la formació acadèmica que
impartim. Entenem per activitats extraescolars aquelles que estan dins de la franja horària
del migdia (de 13 a 15) i que són comunes a tots els alumnes. Queden excloses aquelles
activitats voluntàries de caràcter particular en les quals els alumnes han de fer una
inscripció prèvia.
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 CALENDARI ESCOLAR


Començament de curs:
12 de SETEMBRE de 2017

Classe Margarida Muset (P-2):

PERÍODE D’ADAPTACIÓ: 12 i 13 de setembre de 10:00h. a 12:00h.


Final de curs:
22 de juny de 2018



Vacances de Nadal:
Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos)



Vacances Setmana Santa:
Del 24 de març al 2 d’abril de 2018 (ambdós inclosos)

FESTES:

Setembre

dia 25 – Festa Local

Octubre:

dia 12 – Festa del Pilar

Novembre:

dia 1 – Tots Sants

Desembre:

dia 6 – Festa de la Constitució
dia 7 - Festa de lliure disposició
dia 8- Festa de la Immaculada

Febrer:

dia 12 – Festa de lliure disposició

Maig:

dia 1 – Festa del Treball
dia 12 - Dissabte: Celebrem la Primera Comunió
dia 21 - Dilluns de Pasqua de Pentecosta
dia 27 - Festa de Primavera
dia 28 - Festa de lliure disposició
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ORGANIGRAMA ESCOLAR
Donat que hi ha hagut alguna variació dins el nostre claustre, els tornem a enviar
l'organigrama ja modificat.
Titular .................................................... Fundació Privada Escola Decroly de Barcelona
Directora …………………………………………….. Anna Lafuente
Coordinador projecte Secundària ……………..... Francesc Cairó
Coordinadora Primària ……………………………. Romina Fraticelli
Coordinadora Infantil ............................................ Alba López-Ciré
Coordinador Especialistes ................................... Laura Tomàs
Coordinadora projectes pedagògics ................... Berta Puente

Educació Infantil
Margarida Muset (P 2) ……………………………………

Montse Navarro
Laia Rodríguez
Anna Rubiés (P 3) …………………………………………. Raquel Ferrer
Valèrie Decordes (P 4) …………………………………..

Alba López-Ciré

Lola Anglada (P 5) ………………………………………... Anaïs Vilalta
Berta Puente
Educació Primària
Pau Vila (1r de Pr. ) ………………………….................
Adolphe Ferrière (2n de Pr.) …………………………….

Núria Macià
Anna Beleta
Romina Fraticelli
Sant Francesc (3r de Pr.) ………………………………... Mireia Aira
Salvador Millet (4t de Pr.) ………………………………. Sandra de Ramón
L’Ermitage (5è de Pr.) …………………………………….. Jordi López
Cristina del Rio
Mn. Josep Mª Bosch (6è de Pr.) ………………………
Francesc Cairó

Especialistes
Música i Coral ………………………………………..........
Anglès i informàtica ………………………………….....
Castellà (C.M i C.S) .......................................................
Teatre ……......................................................................
Pintura ………………………………………………….....
Educació Física ………………………………………....
Biblioteca……………………………………………….....
Reforç ………………………………………………….......
Psicòloga .......................................................................
Consiliari ………………………………………………....
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Daniel Parache
Anna Pérez
Isabel Sánchez
Ariadna Sala
Mireia Zantop
Laura Tomàs
Isabel Sánchez
Sònia Jover
Marga Sardà
Mn Josep Baucells
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Personal de secretaria ……………......................... Fina Manrique / Rosalia Sánchez

Serveis
Cuina .................................................................. Àngels Matarredona / Charo Encinas
Neteja……………………………………………… Betty Huanca
Evelina Breton / Carmen Alvarado

Notes:
-

-

-

Recordem la necessitat, pel bé dels alumnes, de ser puntuals. Quan un alumne de
Primària no ho acompleixi, ho farem saber als pares.
Igual que el curs passat, per donar facilitat a les famílies i una millor organització
administrativa, l’import de totes les sortides, activitats escolars i colònies, els serà
carregat al rebut del corresponent mes. Abans, però, rebran la informació oportuna
de l’activitat o sortida.
D’acord amb la legislació vigent, cal que qualsevol canvi en l’horari de sortides,
administració de medicaments o dieta, es comuniqui per mitjà d’una nota signada
pels pares a l’agenda.
L’horari permet arribar a les activitats que es fan fora de l’Escola, per això no es
podrà sortir abans de les 5 h. menys 5, excepte per visites mèdiques.

Bon curs a tothom

Atentament

Anna Lafuente
Directora
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