HORARIS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

CALENDARI ESCOLAR

Tutors/es: hores convingudes.

Durada del curs escolar: del 12 de setembre
fins el 19 de juny.

P3: Elena Margarit (coordinadora)
P4: Núria Portella
P5: Sandra Rivera
Suport infantil: Montserrat Ferrer i Mireia de
Frutos
Música: Mireia de Frutos
Llengua anglesa: Sandra Rivera
Ed.Religiosa: Lídia Planas
Aux. Educació Especial: Laura Bermudo
Equip directiu: hores convingudes.
Directora: Gemma Martí
Cap d'estudis: Elies Martí
Secretària: Núria Portella
Administrativa: Anna Pujol
dimarts i dijous: de 9h a 15,30h
divendres cada quinze dies: de 11,45h a
15,30h.
Conserge: Jordi Navarro
de dilluns a divendres de 8.45h a les 13.15h i
de les 14.45h a les 17.30h.
Atenció AMPA: dilluns de 9h a 10h i dimecres
de les 16.30h a les 18h
ampabruguera@gmail.com
AUTORITZACIONS
Podeu descarregar-vos les autoritzacions al web
de l'escola a l’apartat de documents.
L’autorització per administrar medicaments ha
d’anar acompanyada de la prescripció mèdica.

Procureu sempre que sigui possible
administrar el medicament a casa.

Període intensiu: del 8 al 19 de juny.

ESCOLA JOAN
BRUGUERA
19-20

Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener ambdós
inclosos
Setmana Santa: del 6 al 13 d'abril ambdós inclosos
Dies festius:
12 d'octubre/ 29 d'octubre
1 de novembre
6 de desembre/ 8 de desembre
1 de maig
1 de juny

Cal saber...

Dies de lliure disposició:
28 d’octubre/ 21 de febrer/24 de febrer
Colònies: P5, 2n i 4t: 2 i 3 de juny

COMUNICACIONS FAMÍLIA-ESCOLA
Les comunicacions breus es faran via oral a les
entrades i/o sortides o amb una nota escrita.
Prioritzarem el correu electrònic com a via de
comunicació (b7001450@xtec.cat) entre les
famílies i l’escola.
Els delegats/des de les famílies ens ajudaran a
traspassar informacions del dia a dia via
whatsapp.
Al web de l’escola hi trobareu informació sobre els
projectes i activitats d’escola i al Moodle hi
podreu consultar totes les sortides i activitats del
curs (no cal contrasenya).
MENJADOR
Els alumnes d’infantil dinen a 2/4 d’1 acompanyats
per les monitores. Els nens i nenes de P3 poden
fer la migdiada durant el curs.

b7001450@xtec.cat
www.escolajoanbruguera.cat
972 203424

ENTRADES I SORTIDES

ESMORZARS SALUDABLES

Al matí la porta s'obrirà pel carrer Bonastruc a les
8.55h i es tancarà a les 9.05h. Al migdia i a la tarda,
s'obrirà 5 minuts abans de la sortida.
A P3 acompanyeu els vostres fills/es fins a la porta
de l’aula i procureu no allargar massa el comiat.
Els nens i nenes de P4 i P5 entren sols a les seves
aules.
Les famílies heu de sortir per la porta del carrer
Bonastruc. No es pot romandre al recinte escolar un
cop tancada la porta.
Al migdia, prioritzeu el timbre del menjador.

Per a un bon aprofitament dels aprenentatges,
els vostres fills/es han de venir a escola ben
esmorzats.
Potenciarem els esmorzars saludables basats en
fruita pelada i tallada, galetes, entrepà petit,
evitant llaminadures, begudes ensucrades i
brioxeria industrial. Agrairem que les famílies
feu el mateix amb el berenar.
Cal portar un tovalló de roba i un got.

CUIDEM EL MEDI AMBIENT

US AGRAIREM...

Assistir a les reunions i entrevistes pactades.
Llegir les notes i circulars que us arribin i
mirar regularment l'agenda dels vostres
fills/es.
Interessar-vos per la feina que fan els
vostres fills i filles a l'escola.

La puntualitat és una mostra de respecte cap als
altres i facilita el bon funcionament i organització de
l’escola, és per això, que us demanem que sigueu
puntuals en deixar i recollir els vostres fills/es.

Respectarem el mediambient portant l’esmorzar
en carmanyoles i evitant tot tipus d’embolcalls,
especialment el plàstic i el paper d’alumini.
Agrairem que les famílies a l’hora del berenar
seguiu la mateixa consigna i ens ajudeu a reduir
residus.

ASSISTÈNCIA A L'ESCOLA

ROBA I ESTRIS PERSONALS

L'educació és un dret de l'infant per tant, no pot
faltar a escola si no és per un motiu important. Cal
comunicar i justificar les absències degudament al
correu de l'escola b7001450@xtec.cat o a les
tutores.
Per evitar contagis innecessaris, quan un alumne
estigui malalt o tingui polls, cal que es quedi a casa,
iniciar el tractament corresponent i avisar el
tutor/a.

Cal portar roba i calçat còmode fàcil de posar i
treure per facilitar l’autonomia personal. En les
sessions de psicomotricitat, cal venir equipat
amb roba còmoda i vambes amb velcro. El
xandall de l’escola no és obligatori.
Cal portar: 1 muda sencera, 1 capsa de
mocadors d’estirar.
La bata, l’abric i la jaqueta han de tenir una veta
grossa per poder-los penjar.
Recomanem portar una bosseta petita de roba o
de cordes enlloc d’una motxilla.

Venir a veure'ns quan tingueu un dubte,
consulta o suggeriment, en hores
convingudes.

Per evitar pèrdues i confusions, cal que la roba i
els estris personals del vostre fill/a, estiguin
marcats amb el nom.

Participar de la vida escolar sempre que us
sigui possible.

PUNTUALITAT

ANIVERSARIS
Per a una bona convivència no es poden repartir
invitacions d'aniversari, excepte si tot el grup-classe
hi està convidat.
No es poden repartir llaminadures dins el recinte
escolar.
A finals de cada mes celebrarem els aniversaris de
manera conjunta dels nens i nenes d’infantil.

Aconsellem no portar joguines de casa ja que
l’escola no es pot fer responsable de si es fan
malbé o es perden.

Ajudar els vostres fills i filles en les tasques
escolars.
Compartir una visió positiva de l'escola amb
els vostres fills/es.

Comunicar-nos les modificacions de les
vostres dades personals, especialment el
telèfon i el correu electrònic.
Visitar periòdicament la web de l'escola i els
blogs.

