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Segona Circular

Curs 2018-2019

Benvolgudes famílies de l’Escola,
Us donem la benvinguda al curs escolar, un curs que no estarà exempt de jocs, aprenentatges,
vivències i d’emocions.
Em fa especial il·lusió poder anunciar que les obres del c/ Vendrell, 1 ja han començat dins dels
terminis que ens havíem marcat i que tot ara va amb vent a favor. Vull donar les gràcies a totes
aquelles persones que han estat implicades en el projecte i que ho han fet possible (ja que com sabeu
no ho teníem fàcil), Patronat, l’equip de Direcció, pares col·laboradors, ex-alumnes, etc.
Durant aquest curs tindrem el trasllat dels nens i nenes de Primària, crec que serà una oportunitat
d’aprenentatge que podrem aprofitar, farem als nens partícips de tot el procés, perquè a poc a poc,
vagin assaborint el que serà la seva futura escola i així fer el traspàs de l’edifici molt més amable. Els
nens i nenes de Jardí d’Infants acabaran el curs a l’edifici del Lledoner i de cara el proper curs, ja el
començaran al c/ Vendrell, 1.
Com ja sabeu aquest any 2018 estem celebrant els 60 anys de l’Escola Decroly i per aquest primer
trimestre de curs estem plantejant diferents actes de celebració.
El primer que us volem comunicar és un sopar el divendres 5 d’octubre. Aquest serà un acte de
retrobament amb molts exalumnes i ex-famílies, en el qual esteu tots convidats. Ens agradaria que
diferents generacions compartíssiu una estona recordant les vostres vivències i anècdotes de l’Escola.
Aquest vespre l’escola restarà oberta per aquells que fa molt de temps que no han vingut i es volen
acomiadar del que ha estat la seva escola durant molts anys, i després gaudirem d’un petit concert
amb música amb directe i un sopar al pati de l’Aladern. Ens fa molta il·lusió poder compatir una
estona amb vosaltres fora de l’horari habitual.
A mida que vagin passant els dies us anirem explicant més detalls i més activitats que anirem fent,
de moment, anoteu a les agendes aquesta data.
A continuació teniu altres informacions d’interès sobre el curs que iniciem.
Us desitjo a tots molt bon curs!

Anna Lafuente
Directora
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•
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•

Valèrie Decordes

Alba López-Ciré

•

Lola Anglada

Berta Puente

Educació Primària
•

Pau Vila 1r

Núria Macià

•

Adolphe Ferrière 2n

Romina Fraticelli

•

Sant Francesc 3r

Anna Beleta

•

Salvador Millet 4t

(Mireia Aira) Sandra de Ramón

•

L’Ermitage 5è

Jordi López

•

Mn. Josep Mª Bosch 6è

Francesc Cairó
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•

Música i Coral de P4 a 6è
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•

Música P2 i P3

Caritat Vidal

•

Anglès, TIC i

Anna Pérez

•

Castellà (2n, C.M i C.S )

Isabel Sánchez

•

Arts Plàstiques

Mireia Zantop

•

Educació Física

Laura Tomàs
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Sandra de Ramón

•

Teatre (P3, P4, P5, 1r, 3r)

Sandra Carrasco

•

Teatre de 6è

Anna Pérez

•

Teatre de 2n i 4t

Isabel Sánchez
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•
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•

Cuina: Àngels Matarredona i Zulma Mirabal.

•

Neteja: Betty Huanca, Evelina Breton, Carmen Alvarado i Irma Alvarado.

Acollida de matí i tarda:
L’Escola ofereix un servei d’acollida mati i tarda de forma puntual o permanent.
Matí: de 8h a 9h o de 8:30h a 9h

Tarda de 17:00h a 18:30h

Acollida matí 1h.

56,17€/mes

6.27€/dia

Acollida matí 1/2 h.

28,08€/mes

3.15€/dia

Acollida tarda

56.17€/mes

6.27€/dia
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Reunions de pares
Les reunions de pares tindran una durada d’una hora i mitja aproximadament i el seu ordre del dia
serà el següent:
1. Presentació del funcionament de les classes per part dels especialistes.
2. Explicació del funcionament del curs a càrrec del tutor.
3. Nomenament del delegat de classe. (en cas de ser necessari)

Edifici Lledoner, carrer Vendrell 13
•

1 d’octubre a les 17’30h Margarida Muset (P-2) i Anna Rubiés (P-3)

•

2 d’octubre a les 17’30h Valèrie Decordes (P-4) i Lola Anglada (P- 5)

Edifici Aladern, carrer Jesús i Maria 4
•

8 d’octubre a les 17’30h Pau Vila (1r) i A. Ferrière (2n)

•

9 d’octubre a les 17’30h. Sant Francesc (3r) i Salvador Millet (4rt)

•

10 d’octubre a les 17’30 L’Ermitage (5è) i M. Bosch (6è)

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.
Es demanem inscripció prèvia, a través de la secretaria de l’escola, per tal de fer una previsió del
monitoratge que caldrà.
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Projecte de curs
Enguany celebrem el centenari del naixement del poeta i artista polifacètic Joan Brossa, referent de
l'art literari, escènic i plàstic del S.XX. En la seva extensa obra esborra les fronteres entre gèneres en
els poemes visuals, poemes-objecte, poemes urbans, instal·lacions i accions. Brossa i d'altres poetes
visuals ens inspiraran per cultivar el joc de la imaginació i crear des de l'associació d'idees i formes
en diferents àmbits i treballs al llarg del curs.

Colònies:
Tal i com vàrem fer el curs passat aquest any volem que les colònies segueixin sent un temps per
compartir però també que 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.
Als alumnes de Mossèn Bosch es s’exposarà el tema a la reunió de curs amb el tutor.

Educació Física:
Els dies que els/les alumnes tenen Educació Física, i per tant han de venir amb el xandall de
l’Escola, són els següents:
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•

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): dimarts a la tarda i dijous al matí.

•

Pau Vila (1r): dimarts al matí i dijous a la tarda

•

Ferrière (2n): dimarts i dijous a la tarda

•

St. Francesc (3r): dilluns i dimarts al matí

•

S. Millet (4t): dilluns a la tarda

•

L’Ermitage (5è): dimecres la tarda

•

Mn. Bosch (6è): divendres a la tarda
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Recordem que l’equip 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

Els alumnes de 4t, 5è i 6è han de portar calçat esportiu de recanvi, samarreta i una tovalloleta, sabó
i desodorant (optatiu) de bola o crema.
Recordeu que els alumnes que no portin l’equipació esportiva escolar no podran fer les classes
d’Educació Física.

Natació:
Els alumnes que fan natació són P-4, P-5, 1r, 2n i 3r.
•

Valèrie Decordes (P-4) i Lola Anglada (P-5) faran piscina els DIMERCRES a les 10:45h.
El primer dia serà el dimecres 3 d’octubre després de la reunió de pares.

•

Pau Vila (1r), A. Ferrière (2n) i St. Francesc (3r) faran piscina els DIVENDRES a les 15’30h.
El primer dia serà el divendres 21 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.

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.
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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.
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: 15,32€
➢ Alumnes nous curs 18/19:
•

1r: 15,32 €

•

2n: 25,53€

•

3r: 40,84€

•

4t: 40,84€

•

5è: 40,84€

•

6è: 30€

Notes
•

Recordem la necessitat, pel bé dels alumnes, de ser puntuals. Quan un alumne de Primària
no ho acompleixi, ho farem saber als pares.

•

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.
Recordem que a la web de l’Escola trobareu les autoritzacions pertinents.

•

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.
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