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Benvolguts/des 
Us donem la benvinguda al nou curs  i  amb  aquest document volem donar-
vos  a més  informacions, normes i orientacions  que seran d´utilitat  durant tot 
el curs pel bon funcionament de l´escola i que per tant us caldrà tenir a mà. 
L´escola la fem entre tots/es , families, mestres i alumnes  i per tan us animem a 
col.laborar  i a que ens féu suggeriments 
 
1.EQUIP DOCENT : 
Equip Directiu: 
M. Josepa Aguadé : Directora  i imparteix matèries   
Àngels Tendillo Gómez: Secretària , especialista d´anglès i tutora 
 
Mestres del centre 
M.Carme Altès: tutora de P3/P4 
M. Teresa Puig: tutora de P5/1R 
Àngels Tendillo: tutora de 2n 
Vanessa Garcia: tutora de Cicle Mitjà. 
Alícia Guerra: tutora de Cicle Superior 
Elisa Muriel : Religió 
 
Mestres  ZER 
Marina: E. Física 
Raquel Francès: E. Musical 
E.Especial 
 
EAP:  
Psicopedagoga: Cesca Estivill 
Logopeda: Cels Galofré 
 
Personal d´Administració i Serveis: 
Bea Fernández: Neteja 
Dolors Godoy : Monitora de menjador 
 
DIES I HORES DE VISITA: 
Directora: dijous d´11 a 12 
Secretària: dijous d´11 a 12 
Tutor/es: a concretar  
 
2.-NORMES  I HÀBITS DEL CENTRE 
2.a Assistència i puntualitat 
�L´horari, aprovat pel Consell Escolar serà el següent: 
E. Infantil:  
Matins: -dilluns a dijous de  8. 45  a  12  divendres de  9 a 12    
Tardes :- de 3 a 5 
E. Primària: -dilluns a dijous  de 8.45 a 13h   divendres de 9 a 13h  
 Tardes _ de 3 a 5 
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Quinzenalment els dimecres per la tarda no hi haurà classes  (al calendari ho 
podeu veure)                      
Per un bon funcionament escolar l´alumne ha de ser  puntual. 
Tota falta d´assistència o retard s´haurà de justificar amb una nota escrita a 
l´agenda o si no en disposa, per telèfon.  
 
�Els  alumnes d´EI i 1r  entraran per la porta de dalt i els de 2n , CM i CS per la 
de baix. Entraran amb els mestres des de la porta exterior i faran files. 
Una vegada fetes les files els tutors/es tancaran les portes 
 
� A l´hora de sortir els alumnes aniran acompanyats dels respectius tutors o 
mestres especialistes fins a la porta de sortida. 
 
�Els dies de pluja els pares o mares podran entrar dins del recinte escolar per 
tal de recollir els seus fills/es. 
 
�Es prega als  pares  i mares que pel bon desenvolupament de les classes evitin 
entrar a les aules en horari escolar i per qualsevol dubte o quan es vulguin 
interessar per la marxa dels estudis del seu fill/a  vagin el dia establert, una 
vegada contactat amb el/la tutor/a 
 
�En horari extraescolar cap alumne pot romandre al pati , excepte els que 
realitzen les activitats extraescolars 
 
�L’escola i les famílies hem d’educar conjuntament els nens en la 
responsabilitat i l’autonomia. És per això que us demanem que quan s’oblidin 
algun material de classe o esmorzar eviteu baixar-ho a l´escola.  
b) Funcionament del centre 
             

• L’escola és un lloc on treballem tots i totes, mestres i alumnes, i ha 
d’estar presidit pel respecte mutu i pel respecte cap a tot el que ens 
envolta. 

• Estan prohibides les agressions físiques i verbals (insults,burles...) a cap 
persona. Qualsevol persona que les pateixi caldrà que ho comuniqui 
d´immediat al tutor/a i/o directora 

• Pel bon funcionament de la classe i per aconseguir un bon 
aprenentatge els alumnes han de portar els llibres, el material i els 
deures . 

• La classe ha d´estar neta i endreçada.En acabar les classes , el material 
ha quedar  recollit i endreçat.   

• Els desplaçaments per les diferents dependències de l’escola s’han de 
fer 

• sense presses i sense molestar, per respecte a les classes que estan 
treballant. 

• Tot alumne/a té l´obligació de mantenir nets tots els espais de l´escola. 
• Els alumnes d´EI i CI han de dur la bata reglamentària durant l´horari 

escolar. 
• Els alumnes hauran d´anar vestits amb netedat i correcció 
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• No es poden portar a l´escola aparells electrònics (consoles, MP3, 
telèfons mòbils...) 

• El dia d´E. Física és imprescindible portar  l´equip necessari. 
     

• Els nens i les nenes han de portar l’esmorzar en un envàs reutilitzable, 
preferiblement carmanyola o bossa de roba (els entrepans poden venir 
embolicats en un tovalló de paper) i evitem  portar begudes 

• Distingim dos tipus d´amonestacions: 
a) lleus: seran comunicades via agenda. La reiteració implicarà 

una tutoria amb els pares per informar i vetllar per la millora 
d´aquest comportament. Si el fet no millora , la Direcció de  
l´escola es posarà en contacte amb la família 

b) Greus: s´obrirà un full d´amonestacions on quedarà reflectit  el 
comportament de l´alumne i serà signat pels pares, mestre i 
alumne. La reiteració implicarà una entrevista amb la 
Direcció. 

  c)   Comunicacions 
-Sempre que sigui posible feu-nos arribar les informacions dia a dia a través de 
nota escrita o agenda( a partir de 1r) 
-És important que reviseu regularment les carpetes motxilles, agendes...per 
veure si porten algun comunicat de l´escola. 
-Els comunicats generals els trobareu penjat al bloc de l´escola 
http://escolavilabella.wordpress.com  bé a la porta o cartellera de l´escola. 
 
d)El bloc: 
http://escolavilabella.wordpress.com   
És un mitjà de comunicació en el qual pretenem informar a les famílies de les 
activitats que es realitzen , s´adjunten recomanacions de pagines per famílies i 
alumnes. També les famílies  hi poden col.laborar  . 
 
e)Entrevistes 
P3 : es faran entrevistes inicials durant el mes de setembre per tal de recollir  
dades evolutives i informar de temes rellevants del curs. 
 
Els altres cursos començaran a partir del 2n trimestre o quan es consideri 
necessari, tant per part del tutors/es com de les famílies. 
En cas de voler parlar amb un mestre/a especialista primer heu de posar-vos 
en contacte amb el/la tutor/a. 
Us preguem que eviteu al màxim les converses amb els/les mestres en el 
moment de les entrades a classe ja que així quedan desatesos els alumnes. 
 
f)Reunions d´aula 
 
NIVELL DIA  HORA  
P3/P4 5 octubre 2/4 de 7 
P5/1R 6 octubre 2/4 de 7 
2n 7 octubre 2/4 de 7 
Cicle Mitjà 8 octubre 2/4 de 7 
Cicle Superior 14 octubre 2/4 de 7 
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g) Lliurament d´Informes 
Cada trimestre s'informa per escrit als pares- mares del alumnes d´Infantil i 
Primària sobre l’evolució del seu fill/a mitjançant els seu corresponent informe. 
1r trimestre: 21 de desembre Tots els cicles 
2n trimestre: 18 març  CI , CM i CS 
3r trimestre: 27 de juny  .Tots els cicles 
Els informes es reparteix a cada alumne però el darrer informe s'entrega a finals 
de curs i l’han de recollir personalment les famílies. 
 
3.-CARTA DE COMPROMÍS 
El Consell Escolar va aprovar la CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU.  
 L'objectiu del document és incentivar la implicació de les  famílies  en  
l’educació  dels  fills  i  filles  i  aconseguir  determinats 
compromisos  per  part  dels  centres  a  favor  d’un  entorn  de  convivència  i 
respecte que faciliti les activitats educatives.  Aquesta carta es signa una 
vegada al llarg de l´escolaritat 
 
. 
4.-PROVES D´AVALUACIÓ: 

a) Proves diagnòstiques  a 3è 
Les proves de tercer curs d'educació primària  
 L’avaluació diagnòstica té caràcter orientador i formatiu per als centres. No 
determina, per tant, l’expedient acadèmic individual de l’alumnat. 
L’avaluació diagnòstica avalua l’assoliment de la competència comunicativa 
lingüística i de la competència matemàtica al final del tercer curs d’educació 
primària i al final del segon curs de l’ESO (encara que s'apliqui a principis de 
tercer d'ESO). 
 

b) Proves de Competències bàsiques a 6è 
El Departament d'Educació durà a terme una prova d'avaluació externa a 
l'alumnat de sisè curs d'educació primària durant les primeres setmanes de 
maig . Aquesta  prova  es  basarà  en  les  competències  bàsiques  
lingüístiques  i matemàtiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa 
educativa. Els resultats d'aquestes proves externes es comuniquen al centre 
mitjançant un informe global i a cada família, en un informe individual que 
emet el mateix. 

 
 
5.-PLA  DE CONSUM DE LA FRUITA 
L’escola  seguiex  el  PLA  DE  CONSUM  DE  FRUITA  A  LES  ESCOLES.  La finalitat 
és estimular el consum de fruita i promoure hàbits de consum més saludables.  
Una  setmana al mes arriba a l’escola fruita  del temps que es reparteix  al llarg 
de dos o tres dies, a l’ hora d’esmorzar. Les famílies serán informades del 
calendari del PLA DE CONSUM DE FRUITA. És IMPORTANT tenir present que la 
fruita és un complement i no substitueix l'esmorzar. 
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6.-SERVEIS ESCOLARS 
a.Menjador: 
-Els alumnes que es vulguin quedar per primer cop caldrà que donin un 
número de compte o que portin els diners en metàl.lic 
-Els alumnes que es queden esporàdicament caldrà que portin una 
autorització de casa escrita que hauran de donar a la tutora. 
 -Caldrà que portin un necesser amb raspall de dents, pasta dentrífica , una 
pinta i una bata. 
-Els alumnes que es quedin a menjador i necessitin un menú especial caldrà 
que omplin un full  que hauran de demanar al centre. 
 
b)Servei d´acollida: Hi ha servei d´acollida pels alumnes d´E. Infantil de 12  a 13 
hores pagant 2€ 
 
7.-AUTORITZACIONS 
a)Sortides escolars: Els pares caldrà que signin un full d´autorització de sortides 
que es realitzin al llarg del curs. 
 
b)Administració de medicaments 
Els  alumnes que necessitin l´administració de medicaments mentre es troben 
al centre caldrà que se’ns faci arribar la corresponent autorització medica on 
consti l’horari, la dosis i la durada del tractament. 
-Les famílies hauran de signar l’autorització  sempre que calgui 
administrar un medicament. 
 
 c)Autorització drets d´imatge 
El centre disposa  de bloc on es fan difusió de les activitats que es realitzen  o 
també poden aparèixer en diaris locals.Per tal de que puguin sortir les imatges 
dels vostres fills/es caldrà omplir una autorització  
8.-SANITAT 
-Els nens amb febre, malaltia infecciosa o polls  convindria que es quedéssin a 
casa pel bé de la comunitat educativa.. Aquest últim cas cal comunicar-ho  
al centre  
- Vacunes : El Departament de Promoció de la Salut administrarà vacunes 
prèvia autorització i informació a les famílies 
 

 
9.-GESTIÓ ECONÒMICA 
a)Pagament de sortides, activitats i agenda 

Les   activitats,  sortides  i  agenda  de  classe es pagaran mitjançant 
transferència bancària al compte de la CAIXA RURAL. Aquesta modalitat és 
més àgil per al centre i entenem que també ho és per a les famílies. Cal 
respectar els terminis de pagament . Cal portar el resguard de pagament 

b)Quota de material 
Les famílies pagaran 20 € per fill/a anualment , aquests diners es destinen a 
material escolar col.lectiu o activitats escolars 
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c)Ajuts i beques 

El Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal n’atorga les 
següents: 

Ajuts d’Educació Especial 
Ajuts individuals de menjador 
Ajuts individuals de llibres 

Us farem arribar la informació . 
 

10.-COM PODEN AJUDAR LES FAMÍLIES 
• A l´escola treballem valors com la solidaritat , la tolerància, el respecte 

als altres i a l´entorn. Cal fomentar-los també des de casa 
• L´agenda escolar posa en contacte  pares i mestres, cal revisar-la cada 

dia; és important que vagi de casa a l´escola i de l´escola a casa. 
• Que els alumnes disposin  a casa d´un horari amb les classes i activitats 

extraescolars ajuda a organitzar-se 
• Fer deures ajuda al nen/a adquirir progressivament l´hàbit de treball a 

casa i reforça els continguts treballats a classe. 
• A classe establim càrrecs de responsabilitat ja que fomenten la seva 

autonomia i ajuden a organitzar-se. Des de casa també es pot fomentar 
encomanant-los diferents tasques. 

• Cal que disposin d´un lloc còmode i adequat per l´estudi. 
• L´alumne és responsable de les seves coses encara que l´ajudem a 

aconseguir-lo.  
• Cal que els alumnes  esmorzin bé abans de venir a l´escola. 
• Cal que l´alumne dormi les hores necessàries, d´aquesta manera rendirà 

més a l´escola 
 

 
Confiem en la vostra col.laboració i restem a la disposició per qualsevol dubte 
o aclariment. 
 
                                           L´Equip de mestres 


