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Benvolguts/des 

Us donem la benvinguda al nou curs, esperant que els vostres fills gaudeixin i 
aprenguin molt amb nosaltres. Comencem amb  molta il·lusió i ganes i esperem que 
vosaltres famílies i els vostres fills també. 

De l’escola en formem part tots; famílies, mestres i alumnes. Així doncs esperem la 
col·laboració i implicació de tots. 

1- EQUIP DOCENT 

a) Equip Directiu 

- Alícia Guerra Díaz: Directora de l’escola  

- Àngels Tendillo  Gómez:  Secretària i especialista d’Anglès. 

b) Mestres del centre 

- Tutora del 1r Cicle d’Educació Infantil: Miriam Segarra Aguadé 

- Tutora d’educació Infantil: Carme Altès 

- Tutora de Cicle Inicial: Maite Puig 

- Tutora de Cicle Mitjà: Mª Isabel Teruel 

- Tutora de Cicle Superior: Yolanda Pérez 

- Mestre de Religió: Eliane Jardim 

- Mestre Especialista en Anglès: Àngels Tendillo  

c) Mestres Itinerants de ZER 

- Mestre d’Educació Física: José Garcerà 

- Mestre d’Educació Musical: Raquel Francès 
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- Mestre d’educació Especial: Mònica Martinez 

- Mestre especialista anglès :  Arnau Duch 

d) EAP 

- Psicopedagoga: Cesca Estivill 

e) Personal d’administració i Serveis 

- Neteja:  Bea Fernández 

- Monitora de menjador: Loli Godoy 

 

 

DIES I HORES DE VISITA: 

- Direcció: Dimarts 15.00h a 16.00h 

- Secretaria: Dilluns 15.00h a 16.00h 

- Tutors/es: a concretar 

 

2- NORMES I HÀBITS DEL CENTRE 

L’horari aprovat pel Consell Escolar serà el següent: 

- Primer Cicle d’educació Infantil : de dilluns a dijous  8.45h a 12.00 i tardes 
de 15.00h a 17.00h. Divendres comencem a les 09.00h 

- Educació Infantil:  

Matins: de dilluns a dijous de 08:45 a 12.00h, divendres de 09.00 a 12.00h 

Tardes: Tots els dies de 15.00h a 17.00h. 

- Educació Primària: 
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Matins: de dilluns a dijous de 08.45 a 13.00h, divendres de 09.00 a 13.00h 

Tardes: Tots els dies de 15.00 a 17.00h. 

Quinzenalment, els dimecres a  la tarda no hi haurà classe.  

Preguem,  que pel bon funcionament del centre,  els alumnes han de ser puntuals. 
Tota falta d’assistència o retard s’haurà de justificar amb una nota escrita a l’agenda o 
ha no ser possible, per telèfon 

 Els alumnes del primer cicle d’educació Infantil, els alumnes d’educació Infantil i 
els alumnes de Cicle Inicial entraran per la porta de  l’edifici vell i els alumnes 
de Cicle Mitjà i Superior, entraran per la porta de l’edifici nou. Excepcionalment 
durant el mes de setembre i octubre tota l’escola entrarà per la porta de 
l’edifici nou. Primer entraran els alumnes de primària, després les bicicletes i 
finalment els alumnes d’infantil i primer cicle d’educació infantil. 

 Un cop tots els alumnes hagin accedit al centre, les portes restaran tancades. 
Els alumnes de primer cicle d’educació infantil podran accedir després de les 
09.00h trucant al timbre. 

 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 i mares podran accedir dintre 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 pel seguiment d’aprenentatges del seu fill/a  ho facin el dia establert 
pel tutor/a, previ avís. 

3- COLÒNIES 

Aquest any l’escola, junt amb la Zer, tornarem a organitzar les colònies. 
Marxarem tota l’escola des de 1r fins a 6è, el lloc escollit és el Delta de l’Ebre i 
els dies el 8 i 9 de maig. 
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També es faran unes colònies amb els alumnes de cicle superior els dies 20,21 
i 22 de novembre a Espluga de Francoli (Starge Art Anglès) 

 

 

4- RELACIONS FAMILIA-ESCOLA 

 Comunicacions: 

- Sempre que sigui possible s’ha de fer arribar qualsevol incident del dia a dia 
a través de l’agenda (nota escrita a no ser possible), 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 penjats al bloc de l’escola 
hpp://escolavilabella.wordpress.com, o bé a la porta o cartellera de l’escola 

 El bloc 

- És un mitjà de comunicació en qual pretenem informar a les famílies de les 
activitats que es van realitzant a l’escola, s’adjunten recomanacions, ... Les 
famílies també poden col·laborar. 

 Entrevistes 

- Primer cicle d’Educació Infantil: Quan es consideri necessari. 

- P3: entrevistes inicials durant el mes de setembre per tal de recollir dades 
evolutives i informar del funcionament del centre. 

- La resta de cursos durant el mes de setembre o quan es consideri necessari, 
tant per part dels tutors, com per part de la família. En cas de necessitar 
parlar amb un mestre especialista, primer caldrà comunicar-ho al tutor. 

- Us preguem que eviteu al màxim les converses amb els/les mestres en el 
moment de les entrades a classe ja que així queden desatesos els alumnes. 
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 Reunions d’aula 

NIVELL DIA HORA LLOC 
Primer cicle E. I 07/09/2017  Aula primer cicle EI 
E. Infantil 25/09/2017 17.30h Aula EI 
Cicle Inicial 26/09/2017 17.30h Aula CI 
Cicle Mitjà 27/09/2017 17.30h Aula CM 
Cicle Superior 28/09/2017 17.30h Aula CS 
 

 Lliurament d’informes 

Cada trimestre s’informa per escrit als pares-mares dels alumnes d’Infantil i 
Primària sobre l’evolució del seu fill/a mitjançant el seu corresponent informe. 

Els informes del primer i segon trimestre, s’entregaran als alumnes, els quals els 
faran arribar a les famílies. L’Informe del tercer trimestre, que s’entrega a final de 
curs, l’han de recollir personalment les famílies per l’escola. 

5- 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.   

 

 

 

6- PROVES D’AVALUACIÓ 

a) Proves diagnòstiques a 3r 
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S’aplicaran als alumnes de 3r. S’avalua la competència lingüística 
(comprensió i expressió escrita), tant en castellà com en català,  i la 
competència matemàtica. 

Les proves tenen un caràcter formador i orientatiu per al centre. 

b) Proves 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. S’avaluarà la competència matemàtica i competències bàsiques 
lingüístiques. Els resultats d’aquestes proves externes es comuniquen al 
centre mitjançant un informe global, i per a cada família, en un informe 
individual. 

 

7- SERVEIS ESCOLARS 

 Menjador: L’escola ofereix el servei de menjador. L’ajuntament 
s’encarrega de les quotes i del monitoratge. 

Els nens que es vulguin quedar a dinar, hauran de portar una nota de 
casa, signada pels pares, conforme aquell dia gaudiran del dinar de 
l’escola. Durant el mes de setembre i octubre, el menjador es farà al bar 
de la piscina. Els alumnes del primer cicle d’educació Infantil dinaran a 
l’aula. 

 Caldrà que portin un necesser amb un raspall de dents, pasta dentífrica i 
una pinta. 

 Els alumnes que es quedin al menjador i necessitin un menú especial, 
caldrà que ho informin a els tutors/es. 

 L’escola també disposa de servei d’acollida per als alumnes d’E.Infantil  
de 12 a 13 h. 

8- AUTORITZACIONS 
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a) Sortides escolars: Els pares caldrà que signin un full d’autoritzacions de 
sortides que es realitzaran al llarg del curs.   

b) Administració de medicaments: Els alumnes que necessitin l’administració 
de medicaments mentre siguin al centre, caldrà que ens facin arribar la 
corresponent autorització mèdica on consti l’horari, la dosis i la durada del 
tractament. Les famílies també hauran de signar la corresponent 
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. 

 

 

9- SANITAT 

 Vacunes: L’escola a traves del Departament de Promoció de Salut, 
administrarà vacunes prèvia autorització i informació a les famílies. 

 Revisió dental: L’escola a traves del Departament de Promoció de Salut, 
farà les revisions dentals pertinents. (1r i 6è) 

 Els nens que hagin de marxar de l’escola amb febre, es recomana, que 
es quedin a casa almenys un dia més, per tal recuperar-se 
correctament. 

 En cas de malaltia infecciosa també es recomana que es quedin a casa 
pel bé de la comunitat educativa. 

 En cas de polls, demanem la col·laboració dels pares revisant i prenent 
les mesures pertinents per evitar contagis. 

Recomanem que mentre els alumnes tinguin polls es quedin a casa. 
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10- GESTIÓ ECONÒMICA 

 El pagament de les sortides, activitats i agenda es realitzarà a traves de 
transferència bancària al compte de l’escola. Els diners de les sortides 
s’han d’ingressar directament en el compte de l’escola durant el període 
que marqui la sortida, si acabat el termini de pagament no s’ha fet l’ 
ingrés,  es donarà per entès, que l’alumne no hi assistirà. 

 Quota de material: Les famílies pagaran 20 € per fill/a anualment, 
aquests diners es destinen a material escola col·lectiu o activitats 
escolars. Es cobrarà durant el mes de febrer. 

 Ajuts i beques: El Consell Comarcal n’otorga els següents: 

-Ajuts D’educació Especial 

-Ajuts individuals de menjador 

-Ajuts individuals de llibres 

L’escola us farà arribar la informació. 

11- AMPA 

 

Desitgem a tothom un bon curs escolar. 
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