HORARIS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Tutors/es: hores convingudes.
1r: Chantal Lladó
2n: Montse Bello
3r: Núria Bosch
4t: Albert Bataller
5è: Núria Babot
6è: David Mayo
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 diez: 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.

CALENDARI ESCOLAR
Inici del curs: 12 de setembre
Final del curs: 19 de juny

ESCOLA JOAN
BRUGUERA
19-20

Període intensiu: del 8 al 19 de juny.
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

Atenció AMPA: dilluns de 9h a 10h i
dimecres de les 16.30h a les 18h
ampabruguera@gmail.com

Colònies: P5, 2n i 4t: 2 i 3 de juny

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.

Prioritzarem el correu electrònic com a via de
comunicació (b7001450@xtec.cat) entre les
famílies i l’escola.
Les famílies i el tutor/a també poden fer ús de
l’agenda per traspassar les informacions que
creguin oportunes.

COMUNICACIONS FAMÍLIA-ESCOLA
b7001450@xtec.cat
www.escolajoanbruguera.cat
972 203424

ENTRADES I SORTIDES
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.
Els alumnes de P3 a 3r s'entreguen
personalment a les seves famílies.
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.

ESMORZARS SALUDABLES
Per a un bon aprofitament dels
aprenentatges, els vostres fills/es han de
venir a escola ben esmorzats.
Apostem per l’alimentació saludable, per
això potenciarem els esmorzars basats en
fruita, entrepans i fruits secs, evitant
llaminadures, begudes ensucrades i
brioxeria industrial. Agrairem que les
famílies feu el mateix amb el berenar.

PUNTUALITAT
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.

CUIDEM EL MEDI AMBIENT
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
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 bé a l'agenda.
Per evitar contagis innecessaris, quan un
alumne estigui malalt o tingui polls, cal que es
quedi a casa i avisar el tutor/a.
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.

ROBA I ESTRIS PERSONALS
La roba ha de ser l’adequada a l’activitat que
s’hagi de dur a terme, així com respectuosa
amb tothom. Cal dur roba còmoda i calçat
esportiu en les sessions d’educació física.
El xandall de l’escola no és obligatori. Per
evitar pèrdues i confusions, cal que la roba i
els estris personals del vostre fill/a, estiguin
marcats amb el nom.
L’escola no és el lloc per portar jocs i joguines
electròniques, ni objectes de valor com diners
i joies. L’escola no se’n farà responsable si es
fan malbé o es perden.

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.
Ajudar els vostres fills i filles en les tasques
escolars.
Compartir una visió positiva de l'escola amb
els vostres fills/es.
Venir a veure'ns quan tingueu un dubte,
consulta o suggeriment, en hores
convingudes.
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.
Participar de la vida escolar sempre que us
sigui possible.

