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L’Escola Patufet Sant Jordi – Francesc Batallé i Aragonès va néixer com a cooperativa de
treball l’any 1968. Més endavant, amb la voluntat de lluitar juntament amb d’altres escoles de
Catalunya, es va integrar dins el col·lectiu CEPEPC, per una escola Pública, Catalana, Laica,
Inclusiva, Pluralista, Democràtica i arrelada al medi.

Això ho vam aconseguir el febrer del 1987.

Abans i ara, treballem per una educació que es sustenti en els principis esmentats per tal que
els

infants

esdevinguin

autònoms,

respectuosos,

solidaris,

participatius,

implicats

i

responsables del seu procés d’aprenentatge i conscients de que és només amb els altres que
som i aprenem.

www.patufet.cat
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Famílies, us anunciem que, el proper curs 2018-2019 serà un curs molt especial, singular i
molt, molt important!
Aquest setembre l’escola fa 50 anys de vida. I ens hem de congratular de formar part d’aquesta
família tan construïda curs a curs amb amor, valentia, esforç, il·lusió, criteris i quimeres
sostingudes des del dia que va nèixer. Per molts anys famílies, treballadors i nens i nenes del
passsat, de l’avui i del demà.

PER MOLTS ANYS PATUFET SANT JORDI!
Endevant amb els 50 anys Patu!
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Benvolgudes famílies:
Ens plau fer-vos arribar la informació sobre qüestions de funcionament i d’ordre pràctic que
convé tenir en compte per començar el proper curs.
Us demanem que les llegiu amb atenció ja que són aspectes importants a l’hora de
garantir un bon funcionament col·lectiu.

El proper mes de setembre us farem arribar més informació sobre aquelles altres qüestions
d’organització general que ara no es poden concretar encara.

Us desitgem un molt bon estiu!
El Consell d’Escola
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CALENDARI ESCOLAR
Inici de curs pels alumnes: dimarts 12 de setembre
Final de curs: divendres 21 de juny
Vacances escolars:
•
•

Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 13 al 22 d'abril, ambdós inclosos.

Altres dies festius:






24 setembre (dilluns)
12 d’octubre (dijous)
1 de novembre (dijous)
6 de desembre (dijous)
1 de maig (dimecres)

Festes locals:
A determinar. Pendents d’actualització.
Dies festius de lliure disposició (acordats pel Consell Escolar):




2 de novembre (divendres)
7 de desembre (divendres)
4 de març (dilluns)

FESTA DE L'ESCOLA: dissabte 11 de maig de 2019

HORARI ESCOLAR
Matí: de 9h a 12:30h

i

Tarda: de 15h a 16:30h

Jornada reduïda: 21 de desembre, darrer dia del primer trimestre. Horari de 9 a 12’30h,
excepte els que es queden al menjador que estaran fins les 15h.
Jornada reduïda del 10 al 21 de juny de 9 a 13h.

És molt important la puntualitat dels alumnes en arribar a l'escola i en ser recollits.
Entenem la puntualitat com un valor de respecte a un mateix i, sobretot, als altres.
Us demanem que truqueu a l'escola quan un nen/a no pugui assistir-hi o hagi d’arribar més
tard.
RECORDEM QUE LA PORTA D’ACCÉS A L’ESCOLA ES TANCARÀ A LES 9:05h, PELS
NENS/ES DE PRIMÀRIA I, A LES 9.10h PEL CICLE INFANTIL. Es demana puntualitat per tal
de respectar el ritme de treball de les classes.
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PERSONAL DE L’ESCOLA

EQUIP DE MESTRES
Els mestres confirmats al centre són:
Alba Suñé

Sandra Sastre

Laura Alcaraz

Gemma Esteller

Dolors Beascoechea

Carme Carbó

Eugeni Fernández

Mº Àngels Garcia

Petri Cano

Laura Gala

Raquel Pérez

Anna Muñoz

Toni Velilla

Judit Reñé

Sílvia Tubau

Mónica Bori

Sònia Perea

Carme Horta

Anna Meseguer

Maria de Gracia (Educadora)

Bea Ruiz (TEI)

Marta Abril Martínez

Mercè Camós Gassó

Emma Martínez López

Abans del 12 de setembre esperem el nomenament dels mestres que falten per completar la
plantilla.

Equip de gestió:
Direcció:

Emma Martínez López

Cap d'estudis:

Mercè Camós Gassó

Secretària:

Marta Abril Martínez

MÉS TREBALLADORS DE L’ESCOLA
Consergeria: Montse Jovani i José Mª Martínez
Auxiliar administratiu: Xavier Castillo
Sòcies treballadores de la cooperativa:
Personal de cuina:
Amparo Gómez
Ina García
Rosana Barrull
Loli Gordón
Amèlia Vicente
Montse Ferreres
Mª José Gonzàlez
Mº Carmen González

Escola Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès

7

L’Hospitalet de Ll.

GUIA DEL CURS 2018-19

Cap de personal i secretaria: Maria Ticó
Cap de cuina: Ina García
Coordinadora dels serveis de Migdia i d'Acollida: Anna Aroca
Equip de migdia:

Els noms dels monitors/es del migdia, així com el grup del que seran

responsables, us els comunicarem el mes de setembre.

SECRETARIA

La secretaria queda repartida segons les diferents funcions pedagògica o de serveis.
• Secretaria d’escola
Marta Abril: Secretària
Xavi Castillo: Auxiliar Administratiu (Per demanar entrevistes, informació, certificats,
matriculació, etc.)

Telèfon: 93 337 25 35

Dies i hores de Secretaria:
Matí: dilluns, dimarts i divendres de 08:00 a 14:30h (Xavi)
Dimecres, dijous de 8h 15h (Xavi)

Tarda: dilluns i dimarts de 15:00 h. a 17h (Xavi)

Per deixar encàrrecs: Consergeria o administratiu
• Secretaria de serveis
Maria Ticó: per tot el relacionat amb els serveis de menjador, acollida i els pagaments
de rebuts, canvis de domiciliació bancària…

Telèfon i Fax: 93 337 54 81

Dies i hores d'atenció al públic:
Matins: de 8:30h a 9:30h i de 12h a 13h.
Tardes: de 16:00h a 17:00h
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ENTRADES I SORTIDES
Recomanacions pel bon funcionament:
•

Els pares i mares que acompanyen o recullen els fills/es ho faran d'acord amb les
indicacions de cada cicle.

•

Per facilitar la fluïdesa a l'entrada del matí, els nens i nenes del Cicle dels Petits ho
faran directament per l’accés a les classes que hi ha des del pati de la mateixa manera
que es fa la recollida a les 16:30h.

•

El Cicle dels Mitjans ho faran per la porta principal.

•

El Cicle dels Grans ho faran per la porta del pati de Primària.

En tots els casos s'evitarà col·lapsar portes i els trams d'escales d'accés.
Cap nen/a pot sortir de l’escola, si no el recullen els tutors legals, sense l’autorització
de la mare, pare o tutors legals.

Per qüestions d'higiene i seguretat, no es permet entrar gossos o altres animals a l'escola
ni al pati.

Els dies de pluja organitzarem la sortida dels vostres fills/es de la següent manera:


Cicle de Petits: Els nens es recolliran directament a la classe, entrant per la porta del
pati.



Cicle dels Mitjans: Els nens es recolliran directament a la classe, entrant per l’escala
principal i sortint pel pati dels grans.



Cicle dels Grans: Sortiran com sempre, pel pati gran. Si teniu fills a diferents cicles, el
fill gran després de sortir es trobarà amb vosaltres on hàgiu quedat.

INICI DE CURS
El primer dia ens trobarem tots (nens/es, famílies i mestres) al pati gran de l’escola a les 9:00h
per donar la benvinguda al nou curs. Acabada aquesta presentació els nens/es pujaran a les
seves classes amb els seus respectius tutors.

Els nens i nenes de P3 fins a primer pujaran a la classe acompanyats dels seus familiars.
Aquest primer dia cal portar només l’esmorzar. Els tutors ja indicaran quan cal portar la resta de
material necessari.
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1. Horari
Tal i com assenyala el calendari, el curs s’iniciarà el dimecres 12 de setembre amb l’horari
complert, amb l’ excepció següent:
Els nens i nenes que vénen per primera vegada a l’escola començaran el dia 12 de setembre a
les 9:30 del matí, per tal de ser acompanyats a la classe. Entraran per la porta principal.

2. Adaptació de P3
Nens i nenes de 3 anys, a fi de dur a terme el procés d’adaptació, començaran el curs
gradualment, tal i com us hem indicat per correu electrònic.

Del 12 al 22 de setembre (ambdós inclosos) faran només horari de matí (9h-12:30h).
Els nens i nenes de 3 anys que es quedin a dinar sortiran, aquests dies, a les 15h de la tarda.

EL PRIMER DIA ENTRARAN, PER LA PORTA PRINCIPAL, A LES 9:30h PER TAL
D'EVITAR LES AGLOMERACIONS QUE ES DONEN A LES 9h EN PUNT.

Per conèixer la classe, la mestra i l'escola, us esperarem amb els vostres fills/es el dies abans
de l’inici de curs, els dies 5 i 6 de setembre. Ja us hem informat per correu electrònic quin
dels dos dies heu de venir cadascú.

ED. INFANTIL: CICLE DELS PETITS (P3 a P5)

1. Entrades i sortides
Us recordem que els nens i nenes entraran i sortiran per la porta del pati d’Infantil. Preguem
que aquesta es faci amb fluïdesa i que, si us plau, vetlleu perquè cap nen/a utilitzi les joguines
del pati (bicicletes, patins, pedres…)

2. Indicacions mestres
Quan el nen o la nena hagi de fer alguna cosa especial (sortir abans, fer règim,...) cal que el
pare o la mare ho diguin per escrit en una nota que es portarà a l’escola i es donarà a el/la
mestre/a. Evitarem converses amb el/la mestre/a a les 9h. En aquests moments ha d’acollir i
antendre als nens/es.
Segons normativa oficial del Departament d'Educació, els mestres només podem curar una
ferida amb aigua i sabó i NO podem donar-los cap tipus de medicació. Però, en cas que no ho
pogueu resodre de cap altra manera i n'hàgim de donar alguna dins l'horari escolar, caldrà que
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porteu la recepta mèdica i signeu l’autorització especificant nom, la dosi i l’horari.
També a la capsa del medicament.

Trobareu el model d'autorització al vestíbul de l'escola i a la web.

3. Equip i material
Bossa de roba d'uns 30X35cm amb tira llarga:
Els nens i les nenes del parvulari NO PORTEN BATA a la classe. Cal però,
que vinguin amb roba còmoda, ample i, a ser posible, de teixits naturals com
el cotó.

Bata de pintura La podeu confeccionar amb una camisa vella del pare o de
la mare. Ha d’arribar fins els genolls; màniga llarga amb goma als punys,
cordada a l’esquena amb dos botons grans. Ha de ser ampla. Cosiu una
peça de plàstic tou a la part interior del davant
de la bata per evitar que la pintura traspassi. També ha de dur una cinta per a penjar-la
amb el nom i cognom retolats, (sovint en el moment de donar-la a rentar no sabem a qui
pertany). La bata de pintura és d’ús col·lectiu. La fan servir indistintament els nens i
nenes de la classe encara que no sigui la pròpia.

Equip de psicomotricitat
Els nens i nenes de P3 i P4 han de venir vestits a l’escola amb samarreta de cotó, pantalons
amb goma. Dins la bossa han de portar els mitjons antilliscants.

Els nens i nenes de P5 han de portar una bossa amb la roba per
canviar-se: samarreta de cotó, pantalons amb goma i mitjons
antilliscants. Aquesta bossa s’ha de portar a l’escola el dilluns, per si
hi ha canvis en l’horari de la sala.

Altres
-

Una capsa de mocadors de paper a l’inici de cada trimestre

-

Capsa de sabates, de cartró dur i de tamany d’adult, folrada per dins i per fora.
Servirà per guardar el fang. Dins, omplir-la amb un bon tou d’encenalls o
virutes de palla.

-

Tovalloleta de mans per eixugar-se.

-

Un paquet de tovalloletes humides.
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Només pels nens i per les nenes de la classe de 3 anys:
-

Tovalloleta petita marcada.

-

Roba de recanvi. Muda complerta de roba i 2 o 3 calcetes/ calçotets i mitjons
més i una tovalloleta petita, tot marcat, que es deixarà a l’escola.

-

Bossa amb calçat de recanvi.

-

És important que a final de trimestre es revisi la roba i el tamany del calçat.

4. Neteja de roba
El tovalló es donarà a rentar diàriament. Penseu que l’endemà cal portar-lo net.

5. Esmorzar
És molt important que tots els nens/es arribin a l’escola ben esmorzats. A mig matí, nens i
nenes faran un petit esmorzar de fruita o fruits secs. Us demanem que el portin dins d'una
carmanyola a la bossa de l'esmorzar amb un tovalló, diferent del de dinar (sense gomes) i una
cantimplora d'aigua per tal d’impulsar la reutilització i la sostenibilitat del medi. Recomanem
que la cantimplora sigui tipus d’alumini per dins, NO PLÀSTIC.

6. Aniversaris
Si es celebressin aniversaris fora de l'escola, serà responsabilitat de les famílies el
repartiment d'invitacions. En cap cas això es farà dins del recinte escolar.

7. Natació
Els nens i nenes del cicle dels petits fan natació dins l’horari escolar. El dia serà dilluns i
l’hora està encara per confirmar.
Equip de natació (dins d’una bossa d’esport o motxilla):
- Vestit de bany esportiu.
- Casquet de punt o silicona en el que es vegi el nom marcat a la part del davant
(ficar-hi pols de talc).
- Barnús
- Pinta
- Xancletes de goma

Tot marcat amb nom i cognom. També la roba interior
P3 començarà la natació al 2n Trimestre un cop passat el procés d’adaptació. Abans

de

començar convocarem a una reunió informativa a les famílies dels nens i nenes de tres anys.
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8. Altres
Els jerseis, anoracs, impermeables, etc, han de dur una beta d’uns 15 cm., per penjar, amb el
nom i cognoms marcats; per tal d'evitar que vagin per terra i s'embrutin o es facin malbé.
Les bosses que portin a l’escola han de dur, també, el nom i els cognoms, de manera
ben visible a la part exterior.

ED. PRIMÀRIA. CICLE DELS MITJANS (1r a 3r)

1. Entrades i sortides
Els nens i les nenes es deixaran a l'entrada de l'escola i es recolliran en el segon tram de les
escales d'accés fins on els acompanyaran les mestres.

Demanem a totes les famílies especial atenció per deixar lliure el primer tram d'escales.
Una vegada recollits els nens/es, agrairem sortiu del centre escolar el més aviat possible per
facilitar qüestions d'organització.

Els germans petits han d'esperar a baix amb les famílies. Les escales han de ser un espai
d'accès, mai de joc, a l'hora de sortir.

Les famílies de primer acompanyaran els nens/es a la classe a les 9h del matí i els
pujaran a recollir a les 16’30h durant la primera setmana de curs.
Les famílies de segon i tercer pujaran a la classe a recollir als seus fills a les 16’30h
durant la primera setmana de curs.

2. Indicacions als mestres
Quan el nen o la nena hagi de fer alguna cosa especial (sortir abans, deixar de fer l'activitat
extraescolar, o hagin de marxar amb alguna persona que no sigui l’habitual,…) cal que el pare
o la mare ho diguin per escrit.
En el cas que sigui necessari donar un medicament al nen/a caldrà que porteu la recepta
mèdica i signeu l’autorització especificant la dosi, etc. També escrit a la capsa del
medicament.

Trobareu el model d'autorització al vestíbul de l'escola o a la web.
En la mesura que sigui possible compaginar els horaris, les medicacions cal donar-les a casa.
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3. Equip i material
• Per 1r i 2n: bossa gran de roba. De 30 x 35 cm. aproximadament, per anar i
tornar de l’escola (no motxilla ni trolley).
• Per 3r: motxilla d'esquena, NO TROLLEY.
• Els nens i nenes del Cicle dels Mitjans cal que vinguin amb roba còmoda, ample, i a ser
possible, de teixits naturals com el cotó.
• Bata de pintura. La podeu confeccionar amb una camisa vella del pare o de la mare. Ha de
ser llarga i prou àmplia (penseu que a l'hivern van més abrigats), amb goma als punys, cordada
a l’esquena amb dos botons grans. REVISEU-LA ABANS DE PORTAR-LA A L'ESCOLA.
Cosiu una peça de plàstic tou a la part interior del davant de la bata per evitar que la pintura
traspassi. La bata de pintura és d’ús col·lectiu. La fan servir indistintament els nens i
nenes de la classe encara que no sigui la pròpia.
Recordeu que tota la roba ha d'anar marcada.
• Capsa de mocadors de paper. Si us plau, una per trimestre.
• Equip de psicomotricitat per 1r i 2n: Han de portar una bossa amb la roba per canviar-se:
samarreta de cotó, pantalons amb goma i mitjons antilliscants. Aquesta bossa s’ha de portar a
l’escola els dilluns per si hi ha canvis en l’horari de la sala.
• L’equip d’educació física per 3r consisteix en:
•

Samarreta de cotó; pantaló curt d’esport; calçat esportiu.

•

Quan comenci a fer fred, un xandall.

•

Per dutxar-se: sabó, tovallola, xancletes i recanvi de roba interior per després de
la dutxa.
Tot dins d’una bossa d’esport amb el nom i cognom marcats.

El mes de setembre ja us comunicarem els dies i hores en que cada grup farà Psicomotricitat o
Educació Física.
• Natació: els nens i nenes 3r faran 10 sessions de piscina durant el segon o tercer trimestre.
Les dates estan encara per concretar. Caldrà portar: casquet, vestit de bany esportiu, xancletes
i barnús o tovallola.
Recordeu que tota la roba ha d’anar marcada.
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4. Neteja de roba
A 1r i 2n, el tovalló es donarà a rentar dimecres i divendres. A 3r, els divendres.

5. Esmorzars
Us animem a continuar amb el bon hàbit de dur fruita per esmorzar, tal i com fan al cicle dels
petits, i una cantimplora d’aigua. NO PLÀSTIC. En el cas de dur un entrepà, si us plau, no
utilitzem paper d’alumini, hi ha altres maneres més sostenibles d’embolicar-ho.

6. Aniversaris
Si es celebressin aniversaris fora de l'escola, serà responsabilitat de les famílies el
repartiment d'invitacions. En cap cas això es farà dins del recinte escolar.

7. Material escolar per primer
•

Capsa de fang que sigui resistent, en alguns casos ja serveix la que tenien al Parvulari
(tipus capsa de sabates d'adult). Si us plau, reomplir si cal amb encenalls (virutes de
palla)

8. Material escolar per segon
•

Capsa de fang (que ja tenien a 1r, amb un bon tou d’encenalls)

•

Carpeta gran de plàstica (que ja tenien a 1r)

9. Material escolar per tercer
•

Capsa de fang (que ja tenien amb un bon tou d’encenalls o virutes de palla)

•

Carpeta gran de plàstica (que ja tenien)

ED. PRIMÀRIA. CICLE GRANS (4t a 6è)

1. Vestuari
• Bata de pintura. Pot ser una camisa vella del pare o de la mare,... És imprescindible per fer
les classes de Plàstica.
• Capsa de mocadors de paper. Si us plau, una per trimestre.
A més d’aquest material, cal recordar que els jerseis, anoracs, impermeables,... han de dur una
beta d’uns 15 cm., per penjar, amb el nom i cognoms marcats.
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2. Educació física
L’equip d’Educació Física mirar el que diu al Cicle dels Mitjans a 3r, pàg. 14.
El mes de setembre ja us comunicarem els dies i hores en que cada grup farà Educació Física.
• Natació: els nens i nenes de 4rt faran 10 sessions de piscina durant el segon trimestre. Les
dates estan encara per concretar. Caldrà portar: casquet, vestit de bany esportiu, xancletes i
barnús o tovallola.
Recordeu que tota la roba ha d’anar marcada.

3.- Esmorzars
Us animem a continuar amb el bon hàbit de dur fruita per esmorzar, tal i com fan al Cicle dels
Petits, i una cantimplora d’aigua. NO PLÀSTIC. En el cas de dur un entrepà, si us plau, no
utilitzeU paper d’alumini hi ha altres maneres més sostenibles d’embolicar un entrepà.

4. Material escolar per quart
•

Agenda escolar. La facilitarà l'escola el 1r dia de curs.

•

Flauta soprano de digitació barroca.

5. Material escolar per cinquè
•

Agenda escolar. La facilitarà l'escola el 1r dia de curs.

•

Ploma estilogràfica tipus

Standler

Nº8, ja que la seva forma anatòmica

per

agafar-la, ajuda a una correcta prensió i en tenen per a esquerrans. Si us plau, amb
càrregues blaves.
•

Compàs STANDTLER Mars 552 fixe amb rodeta de graduació d'obertura al mig.

6. Material escolar per sisè
•

Agenda escolar. La facilitarà l'escola el 1r dia de curs.

•

Ploma estilogràfica amb càrregues blaves. Si l'haguéssiu

de comprar

nova,

seguiu les indicacions de 5è.
•

Compàs del curs anterior.

Precisions sobre el material
Els nens i nenes disposaran a l'escola de tot el material que es necessita. Només han de dur
de casa el que se'ls demana.
Pels alumnes de 5è i 6è: també cal que portin un estoig (tipus petita bossa amb cremallera)
per a posar-hi els estris més personals.
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7. Colònies
Com sabeu, els alumnes de 6è van a Menorca i per les gestions dels bitllets d'avió és
necessari que tinguin el DNI. També us anirà bé de tenir-ho resolt cara la matrícula a l'Institut
que trieu.

ESTONA DEL MIGDIA

MATERIAL PER A L’ESTONA DEL MIGDIA
De P3 a 1r d'Ed. Primària:
•

Tovalló de cotó, amb el nom i el cognom marcats.
Ha de dur una goma per a poder-lo penjar al coll i
que quedi a la mida adequada.

•

El tovalló ha d’anar dins d’una bossa de roba amb el
nom visible.

De 2n a 6è:
•

TOVALLÓ DE COTÓ DINS UNA BOSSA DE ROBA, amb el nom visible.

• EQUIP PER DORMIR (Nens/es de 3 anys)
Llençol de sobre. En els períodes de fred, sac de dormir o manta. En qualsevol dels casos,
dins d’una bossa gran de roba, amb el nom marcat i visible, al llençol, al sac i a la bossa.
Cada quinze dies s'emportaran el sac a rentar, juntament amb el llençol de sota que facilitarà
l'escola. És important que aquest material retorni puntualment els dilluns al matí a l’escola.

NOVETAT: ESTRIS
Arran del treball fet a la Comissió Mitxa del Migdia i, després de l’assemblea de la cooperativa
sobre els estris, el Consell Rector ha recollit i estudiat la priorització acordada. És per això que
es garantirà l’ús de plats sense bisfenol, així com la reposició graduada dels gots.
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SERVEIS DE LA COOPERATIVA

1.- Menjador
El servei de menjador es contracta pel curs escolar.

Els costos fixes es repartiran de tal manera que repercuteixin en tots els usuaris. Això vol dir
que si, per exemple, algú no es queda a dinar al setembre i/o al juny, se li podrà retornar
només l'import corresponent a la matèria primera.
Donat que les despeses es reparteixen pel nombre d’usuaris, les baixes a meitat de curs
podrien ocasionar una desviació de la quota prevista per la resta de famílies.

Segons acord de Consell escolar del juny/2008, per raons de corresponsabilitat , les famílies
que tinguin algun rebut pendent
ESPORÀDICAMENT, ELS

NO

PODRAN

UTILITZAR

NI

FIXA

NI

SERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA QUE OFEREIX LA

COOPERATIVA.

1.1 La quota
El mes de setembre es cobra una quantitat a compte, que és inferior

a una mensualitat

sencera.

L'import que heu d'abonar en el mes d'octubre és el mateix que el del curs anterior i, un cop
aprovats els nous pressupostos en assemblea de Cooperativa, el cost total es reajusta i es
divideix entre els vuit mesos restants.

1.2 Abonament de dinars
En cas de malaltia s'abonarà l'import de la matèria primera a partir del 3r dia d’absència del nen
o nena. Cal donar avís, a la secretaria de serveis; notificant el primer dia d'absència i quan
es torna a incorporar.
Per recuperar l’import d’aquests dinars, poseu-vos en contacte amb la secretaria de serveis.

1.3 Servei de picnic
Per als nens i nenes que són usuaris del servei de menjador, se’ls prepara un pic-nic per les
sortides. En cas de necesitar-ho esporàdicament, cal dir-ho amb tres dies d'antelació.
NOVETAT: atenent a la proposta de la Comissió Mitxa Patusostenible, el proper curs,
els pícnics aniran en bosses de paper, per deixar de fer ús del paper d’alumini.
Demanem, si us plau, que davant d’un moment de pícnic CADA NEN/A PORTI, DINS
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DE LA MOTXILLA, UNA BOSSA DE TELA ON GUARDAR ELS DOS ENTREPANS, EL
TOVALLÓ I LA FRUITA QUE REPARTIREM A L’ESCOLA corresponents al servei.
Aquest acord s’aplicarà durant un curs si se’n farà la valoració al juny del 2019.

1.4 Dinars esporàdics
En cas de necessitat, es pot sol.licitar menjar per un dia concret. S’ha d’abonar el tiquet a
secretaria a primera hora del matí.
Fins l’aprovació de les noves quotes, restarà vigent el preu del curs anterior aprovat en
assemblea..
Els finals de trimestre i els dies que celebrem festes a l'escola (Nadal, Carnestoltes, fi de
curs, ...) acostumen a quedar-se més nens/es dels habituals. És per això que cal fer una
previsió i per tant en aquestes dates només podran optar al dinar esporàdic, els qui ho
hagin NOTIFICAT AMB 1 SETMANA D'ANTELACIÓ.

1.5. Règims
L'escola acull només la possibilitat de fer règims, per raons de salut. La cuina pot oferir dos
tipus de règims: astringent o laxant.

Són els que utilitzen aquells nens i nenes que tenen algun desajust digestiu, de manera
esporàdica. Consta d'un primer plat d’arrós, pasta amb oli, patata bullida o verdura
depenent de la necessitat, i d'un segon plat a la planxa. Per poder-lo fer, cal portar una nota
de casa signada pel pare o la mare o omplir el full que trobareu a l'entrada de l' escola,
explicitant el tipus de règim i la durada.
El paper s’ha de donar al mestre/a. Sense aquest paper, no es farà cap règim.
Per qüestions organitzatives, us demanem que aviseu a primera hora del matí.

Sense justificant mèdic, no es podrá atendre cap règim especial (al·lèrgies, intolerància als
làctics, celíacs, etc) Caldrà doncs, portar certificació mèdica, així com parlar i acordar les
condicions amb la Cap de cuina i la Cap d'estudis. S'estudiarà cada cas, per veure si es pot
atendre la demanda.

Es prega que es comuniqui a la cuina la finalització de la dieta.
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2. Servei d’acollida
Aquest servei començarà a funcionar el 2n dia d'escola: dijous 13 de setembre.
•

Horari: de 8 a les 9h. La família pot utilitzar, dins d’aquest horari, el temps que
necessiti. Cal tenir en compte que el preu es quantificarà per franges de mitja hora.

•

La quota del mes de setembre i octubre serà la mateixa que el curs anterior, fins
l’aprovació del nou pressupost.

•

En el cas d'utilització esporàdica del servei, us demanem que feu el pagament en
metàl·lic i en el mateix moment, als monitors.

ÉS IMPORTANT QUE RESPECTEU L'HORARI SOL·LICITAT.
El primer dia d’escola no hi haurà servei d’acollida

3. Materials Curriculars
El pressupost d’aquests serveis serà presentat en l'Assemblea del mes d'octubre. De moment,

les quotes seran les mateixes que el curs passat. El cost global es repartirà en 10 quotes.
Aquest apartat inclou diferents conceptes i aspectes d'allò que els nens i nenes fan i utilitzen
dins l'horari lectiu. Aquests són:


Materials fungibles, llibres, jocs,...



Alguns tallers molt específics



Manteniment de l'aula de Biblioteca



Festa escola, Jocs Florals i Jornades Literàries



Material d'higiene i neteja de lavabos,...



Secretaria de serveis i gestió i altres.



Natació cicle dels petits (P3 a P5)



Socialització de llibres.

4. Colònies, sortides, excursions i festes
Aquestes són activitats que tots els nens i nenes fan, ja

que formen part del Projecte

Pedagògic de l'escola. El cost es repartirà en deu quotes. La primera serà la quarta part del
pressupost per tal de poder fer front a les reserves.
L'últim rebut s'ajustarà a les despeses reals. Aquests rebuts varien en funció de les sortides de
cada nivell educatiu.
En cas de no assistència per motius justificats es retornaran els diners recuperables de
l'activitat, tal i com es va acordar en el Consell Rector al juny 2017.
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5. Ajuts familiars
5.1 Ajuts menjador
El Consell Comarcal del Barcelonès és l'organisme encarregat dels ajuts de menjador.
La convocatòria (anunciada els darrers dies del curs) va adreçada a tots els nens i nenes que
utilitzin el servei de menjador

tot el curs i que acompleixin els requisits econòmics de la

convocatòria.
L'import de l'ajut correspon aproximadament al 50 % del cost. La resta de la despesa del
menjador va a càrrec de cada família. Aquesta ha de correspondre conseqüentment, sinó es
podria retirar l'ajut.
Per a casos concrets consulteu a secretaria per si s’obris una segona convocatoria d’ajudes.
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AFA (Associació de famílies d’alumnes)
A totes les famílies
Com ja és costum a la nostra escola, des de l’Associació de Famílies d’alumnes de l'escola
Patufet – Sant Jordi, aprofitem l’ocasió per saludar-vos coincidint amb el començament d’un
nou curs.
Com ja us hauran informat, els diferents agents implicats a l’escola considerem de caràcter
irrenunciable, a més d’alguns serveis pedagògics (natació, tallers, colònies…), la possibilitat de
posar a l’abast de tothom qui hi vulgui accedir, una sèrie d’activitats extraescolars, com ara les
esportives, el servei d’acollida, el Casal d’estiu o el menjador amb cuina pròpia.

Totes aquestes fites són fruit del treball i el consens de molts pares i moltes mares anònims
que participen a l'AFA, de l’equip de mestres de l’escola, dels monitors i de la resta de
treballadors de l’escola.

És amb la intenció de mantenir aquest estatus i de millorar-lo en la mesura de les nostres
possibilitats, que us encoratgem a tots els pares i a totes les mares que teniu fills i filles en
aquest centre a participar en les reunions de l’Associació, i en aquelles activitats i comissions
que, penseu, puguin ser d’interès general.

De moment ... Bon Estiu !!!

COMUNICAT DELS PARES I MARES DE L'AFAA A TOTES LES FAMÍLIES
DE L'ESCOLA

Hem de tenir present que l'escola dels nostres fills/es té un projecte educatiu que comporta un
funcionament particular

(material col·lectivitzat, sortides i colònies, ...). Per tal què aquest

projecte continui essent viable, cal que tots acomplim els compromisos coneguts i acordats en
entrar a l'escola i ratificats cada any en Consell Escolar i en l'Assemblea de pares i mares.
Per tant, és necessari que tots siguem puntuals en els pagaments corresponents a través
de la Cooperativa de serveis. Els rebuts seran carregats en compte la primera setmana de
cada mes.
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PERMANÈNCIA AFA

Tots els dimecres de 16:30 h a 18:15h, el local és obert i es poden atendre les vostres
sol.licituds, dubtes, etc. Podeu adreçar-vos a la persona que fa aquest servei a l'AFA.
Hi ha una bústia a l'entrada del local de l'AFA que es pot utilitzar sempre que calgui. A la dreta
de l'entrada principal de l'escola hi trobareu una cartellera amb informacions de l'AFA.
També

podeu

contactar

ampa@patufet.cat,

amb

nosaltres

a

través

del

correu

electrònic:

per l'espai que disposa l'AMPA a la web del centre o al

telèfon

93.338.29.91

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Les activitats extraescolars s’aproven cada curs en el Consell d’Escola, prèvia presentación de
la proposta – coherent al projecte educatiu – per part de l’AFA. Per acord consensuat del
Consell d’escola i l’Equip docent, aquestes activitats només s’ofereixen de 1r a 6è.

ASPECTES GENERALS
 No hi haurà quota de matriculació.
 El cost de l'activitat és mensual.
 Hi ha continuïtat horària amb les activitats de primera hora i piscina ( els monitors
recolliran als nens a les aules i els portaran a l'activitat)
 Les inclemències meteorològiques no afectarà al desenvolupament de l'activitat
prevista.
 La viabilitat de les activitats i l'ajust

final del pressupost dependrà del nombre

d'alumnes inscrits.
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OFERTA D'ACTIVITATS



Els monitors de cada activitat es donaran a conèixer al setembre.

 Les activitats començaran a les 16’45h. Igualment a les 16’30h es recollirà als nens a la
sortida de l’escola.


La gestió de les extraescolars la realitzarà l' empresa SPORTSBAIX en col·laboració
amb l’AMPA de l’escola. http://sportsbaix.com

Telf: 644 201 208

info@sportsbaix-kids.com i/o rauljodra@sportsbaix.com . Correu electrònic per informació
d’activitats: coordinacio.sbkids@gmail.com // secretaria.sbkids.ae@gmail.com

Per finalitzar recordem:
-

Per a garantir la seva realització, les activitats extraescolars hauran de tenir un nombre
mínim de 12/15 nens/es depenent de l’activitat

-

Les

Piscines es realitzaran al Poliesportiu

Centre i els horaris es confirmaran al

setembre.
-

La preinscripció es pot fer, durant el mes de juliol, al mail:
estraescolars.ampa@hotmail.com

Per a més informació dirigiu-vos a l'AFA.
Totes aquelles famílies que ja han reservat la plaça al mes de juny no hauran de tornar a
omplir la sol·licitut d’inscripció al mes de setembre. Només caldrà notificar la baixa en el cas
que no es realitzi l’activitat.
Les famílies que realitzin l’inscripció al mes de setembre podran fer-ho a partir del dia 13 de
setembre al local de l’AFA de 16:30h -17:30h o via online amb el codi que sortirà al full
d’inscripció que es repartirà el primer dia d’escola.
Per qualsevol consulta podeu enviar mail a coordinacio.sbkids@gmail.com

Per a més informació dirigiu-vos a l'AFA.
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ACTIVITATS PER A FAMÍLIES I MESTRES
L'escola també és oberta a activitats per als adults. Els darrers anys han estat funcionant
algunes activitats esportives com ara, bàsquet, patinatge, futbol i xerrades o cursets per a la
nostra formació com a pares, totes elles organitzades per l’escola de pares i mares del Patufet.

De moment, només us podem informar de les següents activitats:
• Teatre

ESPORTS:
• Bàsquet
• Tennis taula
• Futbol
• Patinatge (perfeccionament)
• Bollywood
• Zumba
Al setembre i, en funció de la demanda, us podem informar dels horaris de cada activitat.

ANIMA'T I VINE A DIVERTIR-TE! Tots hi sou convidats!!
També es poden fer altres activitats, només cal organitzar-se.
Els interessats /des en alguna de les propostes, adreceu-vos a l'AFA (dimecres de 16:30h a
18:15h)
També us informem i recordem que, durant el segon trimestre, es realitzarà les IV Jornades
Pedagògiques adreçades a les famílies amb la col·laboració dels mestres.

COL·LABORACIONS I AJUDES
Aquest apartat està adreçat als pares, mares, àvies i avis:

Un dels eixos importants del nostre Projecte Educatiu és el fet de creure en la cooparticipació
dels diferents estaments de l'escola per tal de tirar-la endavant.

Com bé sabeu hi ha activitats que es porten a terme comptant amb la col.laboració i ajut de
terceres persones. Tots esteu convidats a aportar-hi el vostre gra de sorra.
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Necessitem
•

Col.laboració per acompanyar a piscina els nens i nenes de 3, 4 i 5 anys.

•

Col.laboració en el manteniment del jardí. (regar, treure herbes, ...)

•

Col.laboració per cosir i reparar coixins de la sala de psicomotricitat.

•

Altres col.laboracions: explicar contes, experiències...

•

Manteniment de la biblioteca.

•

Altres

En iniciar-se el curs us farem arribar un full on podrey especificar les col·laboracions de les
quals teniu disponibilitat. Aquest full el retornareu a en Xavier Castillo, actual administratiu del
centre, i ell el farà arribar a la Direcció.

COLLA DE DIABLES

L'escola també té una COLLA DE DIABLES amb els seus petadors, tabalers i portadors del
drac. Enguany celebrarem el trenté aniversari.
La Colla es diu PATUNYETES i també tenen una dragona, la SATÀNIA, amb els seus sis
fillets/tes, unes dragonetes que tenen uns noms triats pels alumnes de l'escola i de la Colla.
Una comissió de mestres, pares i mares, és qui la porten i qui ajuden als nens a fer de
diables, ...
També tenen una pàgina web:
www.patunyetes.cat
Per contactar: collapatunyetes@gmail.com
Els podeu seguir al Facebook de la colla: Patunyetes Colla.
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ESCOLA PATUFET SANT JORDI
FRANCESC BATALLÉ I ARAGONÈS
Rbla. Marina, 413
08907 – L’Hospitalet de Llobregat
T.933372535 – Fax. 933375481
escolapatufetsantjordi@xtec.cat

www.patufet.cat
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