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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.

US CONVIDEM A VISITAR EL WEB DEL CENTRE

www.patufet.cat
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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 qüestions

pedagògiques i d’organització general que ara no es poden concretar encara.

Us desitgem un molt bon estiu!
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●

Inici de curs per l’alumnat: dilluns 5 de setembre

●

Final de curs: dijous 22 de juny

Vacances escolars:
●

Nadal: del 22 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos

●

Setmana Santa: de l’1 d’abril al 10 d’abril, ambdós inclosos

●

Estiu i fi de les classes: el darrer dia d’escola serà el 22 de juny

Altres dies festius:
●

12 d’octubre (dimecres)

●

1 de novembre (dimarts)

●

6 de desembre (dimarts)

●

8 de desembre (dijous)

●

1 de maig (dilluns)

Festes locals:
●

26 de setembre (dilluns)

●

5 de juny (dilluns)

Dies festius de lliure disposició (acordats pel Consell Escolar):
●

31 d’octubre (dilluns)

●

5 de desembre (dilluns)

●

20 de febrer (dilluns)

●

10 de març (divendres)

●

28 d’abril (divendres)

Festa de l'escola: dissabte 6 de maig de 2023
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Matí: de 9h a 12:30h

Tarda: de 15h a 16:30h

Jornada reduïda:
●

Del setembre (del 5 al 30) de 9 a 13h. Excepte els que es queden
al menjador que estaran al setembre fins a les 15:30.

●

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

●

Del juny (del 6 al 22) de 9 a 13 h. Excepte els que es queden al menjador que estaran
fins a les 15 h.
Recordem que les portes d’accés a l’escola es tancaràn a les 9:05h.

Us demanem, si us plau, tingueu cura de la PUNTUALITAT, un valor de respecte a un mateix i,
sobretot als altres que ens ajudarà a garantir el bon funcionament d’aquests moments.
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EQUIP DE MESTRES
Els mestres confirmats al centre són:
Marta Abril

Mº Àngels Garcia

Ana Maria Oti

Merche Amaro

Verónica Gómez

Sònia Perea

Dolors Beascoechea

Laia Grañena

Antulio Pérez

Mónica Bori

Carme Horta

Raquel Pérez

Mercè Camós

Paola Jiménez

Judit Reñé

Mar Castro

Elena Lafebre

Bea Ruiz (TEI)

Amanda Delgado

Laura Maestro

Alba Sánchez

Sara Díaz

Maria Medina(Educadora)

Sandra Sastre

Gemma Esteller

Ana Meseguer

Sílvia Tubau

Laura Gala

Paula Oliver

Marta Garcia

Pilar Ortiz

Equip de gestió:
Direcció:

Judit Reñé

Cap d'estudis:

Mercè Camós

Secretària:

Sara Díaz

MÉS TREBALLADORS DE L’ESCOLA
Consergeria: Jose Mª Martínez i Àngela Moriche
Auxiliar administratiu: Xavier Castillo
Sòcies treballadores de la cooperativa:
Personal de cuina:
Rosana Barrull
Montse Ferreres
Ina García
Amparo Gómez
Mª José González
Mº Carmen González
M. Luz Sánchez
Amèlia Vicente
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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 un cop s’iniciï el curs.

La secretaria queda repartida segons les diferents funcions pedagògica o de serveis. La
ubicació d’aquesta és al pis principal de l’escola.
• Secretaria d’escola
Sara Díaz: Secretària
Xavi Castillo: Auxiliar Administratiu (per demanar entrevistes, informació, certificats,
matriculació, etc.).
Telèfon: 93 337 25 35 - 608 040 868

E-mail: escolapatufetsantjordi@xtec.cat

Dies i hores d’atenció:
Matí: de dilluns a divendres de 08:00 a 10:30h
Tarda: dilluns i dimarts de 15:00 h. a 17h

• Secretaria de serveis de cooperativa
Maria Ticó: per tot el relacionat amb els serveis de menjador, acollida i els pagaments
de rebuts, canvis de domiciliació bancària…
Telèfon: 93 337 54 81 – 638 537 580

E-mail: cooperativapatufet@gmail.com

Dies i hores d'atenció al públic:
Matins: de 8:00h a 8:50 h, de 9:30h a 10h i de a 13h a 14h
Tardes: de 16:00h a 16:45h
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Recomanacions pel bon funcionament:
•

Les famílies 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 infants 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 del gual.

•

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

ENTRADA

9:00

MIGDIA

12:30

MIGDIA

15:00

SORTIDA

16:30

Cicle dels Petits
(I3,I4 i I5)

Cicle dels Grans
(4t, 5è i 6è)

Cicle dels Mitjans
(1r, 2n i 3r)

PORTA PRINCIPAL

PORTA DEL PATI GRAN

PORTA GUAL

PORTA PRINCIPAL
PORTA PRINCIPAL

PORTA DEL PATI GRAN

PORTA GUAL

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 ni 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.
Recordem que dintre del recinte escolar no es pot circular amb patins, patinets, etc. Els
infants que vinguin a l'escola amb aquests hauran de baixar d'ells a la porta d'entrada i
aparcar-los a les zones habilitades del pati.
Recordeu que el recinte escolar i el seu entorn és una zona lliure de fum.

Els dies de pluja continuarem amb les indicacions habituals. Recomanem que per aquests
dies porteu una capelina. En cas de pluja forta es donaran les indicacions pertinents.
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1. QUI POT RECOLLIR UN ALUMNE/A DE L’ESCOLA:

○ El pare, la mare o el tutor legal.
○ Un adult/s autoritzat per escrit. Cal renovar l’autorització cada curs.
○ Un germà/na autoritzat per escrit i major de 15 anys.
Les autoritzacions es facilitaran durant els primers dies d’escola.
2. PUNTUALITAT
La puntualitat és un valor a educar des de ben petits. És un aspecte directament relacionat amb
el respecte vers els altres. Us demanem, si us plau, que ajudeu al vostre fill/a a arribar
puntualment a l’escola i en recollir-ho a l’hora de sortida.
3. RECOLLIDA DE NENS/ES
El temps d’escola és molt important i és un dret ineludible pels vostres fills/es. Si us plau, no
recolliu el vostre fill/a, si no és del tot imprescindible, abans de l’hora de sortida de
l’escola.
4. TOT MARCAT
Tot el que els infants porten a l’escola (roba de recanvi, calçat, capses de mocadors, capses de
fang, jaquetes, anoracs, tuppers, cantimplores…) ha d’anar marcat clarament amb nom i
primer cognom, si us plau.
En cas de les jaquetes, anoracs… ha d’anar marcat en una beta d’uns 15 cm de llarg perquè
quedin ben penjades al penjador i facilitin l’endreça dels passadissos.
5. INFORMACIONS, ENCÀRRECS
Quan hàgiu d’informar d’alguna cosa referent al dia a dia (atenció del tutor/a, coordinador,
estona del migdia…) cal que ho digueu per escrit en paper i el feu arribar a través vostre - si el
nen/a és del Cicle dels Petits – o a través del vostre fill/a – si és un alumne de 1r a 6è- o a
través del correu electrònic del grup classe.
6. MEDICAMENTS
Sempre que sigui possible, si us plau, donar-los a casa. En cas d'haver-se de donar en algun
moment de la jornada escolar recordeu indicar, clarament, nom del nen/a, dosi i horari. Cal
adjuntar-hi còpia de la recepta del pediatre i l'autorització pròpia de l'escola corresponent.
Trobareu les autoritzacions a la pàgina web de l’escola i al vestíbul de l’escola.
7. NOTIFICACIONS PER WHATSAPPS
Us demanem, si us plau, no envieu cap notificació via WhatsApp al mòbil de l'escola o
cooperativa donat que és impossible atendre'ls.
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El primer dia ens trobarem tots (nens/es, famílies i treballadors) al pati gran de l’escola a les
9:00h per donar la benvinguda al nou curs. Acabada aquesta presentació l'alumnat pujarà a les
seves classes amb els seus respectius mestres.
Els infants d’I4 i I5 podran entrar a la classe acompanyats dels seus familiars.
Aquest primer dia cal portar només l’esmorzar. Els tutors/es ja indicaran quan cal portar la resta
de material necessari.

1. Horari
Tal com assenyala el calendari, el curs s’iniciarà el dilluns 5 de setembre amb l’horari de
jornada reduïda (de 9 a 13 h), amb l'excepció següent:
Els infants que venen per primera vegada a l’escola començaran el dia 5 de setembre a les
9:45 del matí, per tal que puguin viure el primer contacte amb l’escola amb més calma.
Entraràn per la porta principal i hi haurà una mestra que els rebrà i acompanyarà a la seva aula
de referència.

2. Adaptació d’I3
Els infants d'I3, començaran el curs gradualment, tal com us hem indicat per correu electrònic.
A partir del dia que comencin i fins al 30 de setembre (ambdós inclosos) faran només horari de
matí (9:00 h - 13:00 h). L’alumnat de 3 anys que es quedi a dinar sortirà, aquests dies, a les
15:30 h de la tarda per la porta de referència del nivell.
Per conèixer la classe, la mestra i l'escola, us esperarem amb els vostres fills/es el dia 5 de
setembre, en dos torns. Ja us hem informat per correu electrònic sobre la franja horària
que heu de venir.
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1.Entrades i sortides
Us recordem que els infants entraran i sortiran pel pati d’Infantil (accés
porta principal). 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 als/les mestres
Quan l'infant hagi de fer alguna cosa especial (sortir abans, fer règim...) cal que la família ho
notifiquin per correu electrònic, fent servir el del grup de referència que us facilitarem a l'inici de
curs.
Segons normativa oficial del Departament d'Educació, els mestres només podem curar una
ferida amb aigua i sabó i NO podem donar-los cap mena de medicació. Però, en cas que
no ho pugueu resoldre de cap altra manera i n'hàgim de donar alguna dins l'horari escolar,
caldrà que 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 web de l’escola.

3. Equip i material
Bossa de roba d'uns 30X35cm amb tira llarga:
Els infants d’educació infantil 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 als 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 acostuma a ser d’ús col·lectiu. La fan servir indistintament els infants de la
classe encara que no sigui la pròpia.
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Equip de psicomotricitat
Els infants d’I3 i I4 han de venir vestits a l’escola amb samarreta de cotó,
pantalons amb goma. Dins la bossa han de portar els mitjons antilliscants.
Els infants d’I5 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 materials a dur:
-

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 de palla.

-

Una tovalloleta de mans per eixugar-se.

Només pels nens i per les nenes de la classe de 3 anys:
-

Un paquet de tovalloletes humides.

-

Roba de recanvi. Muda completa de roba i 2 ó 3 calcetes/ calçotets i mitjons més i una
tovalloleta petita 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 de l’esmorzar i de l’estona de migdia es donarà a rentar diàriament.

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 i/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 se 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.
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7. Natació
Els nens i nenes del cicle dels petits fan natació dins l’horari escolar, el dia serà dijous .
Equip de natació (dins d’una bossa d’esport o motxilla):
- Banyador
- Casquet de bany de silicona o roba en el que es vegi el nom marcat a la part del
davant.
- Barnús o capa piscina
- Pinta
- Xancletes de goma
Tot marcat amb nom i cognom. També la roba interior.
I3 començarà la natació al 2n Trimestre un cop passat el procés d’adaptació. Abans de
començar convocarem a una reunió informativa a les famílies.

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.

Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès
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1. Entrades i sortides
L'alumnat entrarà a l'escola per la porta del gual de pati gran. Les tutores esperaran al grup
en un espai determinat del pati (al llarg del curs serà sempre el mateix espai).
A la sortida de la tarda els grups se situaran en el mateix espai i les famílies entrareu al pati a
recollir els infants. Una vegada passats a buscar els infants, agrairem que sortiu del centre
escolar tan aviat com es pugui per facilitar qüestions d'organització.
A l'estona de dinar, si van a casa, ho faran per la porta principal.

2. 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 infants 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.
• 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 “sala”.

Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès
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• 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.
El mes de setembre ja us comunicarem els dies i hores en els que cada grup farà
Psicomotricitat o Educació Física.
• Natació: els nens i nenes 3r faran 10 sessions de piscina durant el tercer trimestre. Les dates
estan encara per concretar. Caldrà portar: casquet, banyador, xancletes i barnús o tovallola.

3. Neteja de roba
A 1r i 2n, el tovalló es donarà a rentar dimecres i divendres. A 3r, els divendres.

4. Esmorzars
Us animem a continuar amb el bon hàbit de dur fruita i fruits secs per
esmorzar, tal 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 (boc&rolls,
carmanyoles, etc.).

5. Aniversaris
Si se 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.

6. Material escolar
•

Per primer: capsa de fang que sigui resistent, en alguns casos ja serveix la que tenien
al Cicle de Petits

(tipus capsa de sabates d'adult). Si us plau, reompliu si cal amb

encenalls (virutes de palla).
•

Per segon i tercer: Capsa de fang (que ja tenien amb un bon tou d’encenalls de palla) i
carpeta gran de plàstica (que ja tenien).

Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès
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1.Entrades i sortides
L'alumnat entrarà a l'escola per la porta del pati gran. Les tutores esperaran al grup en un
espai determinat del pati (al llarg del curs serà sempre el mateix espai)
A la sortida de la tarda els grups se situaran en el mateix espai i les famílies entrareu al pati a
recollir els infants. Una vegada passats a buscar els nens/es, agrairem que sortiu del centre
escolar tan aviat com es pugui per facilitar qüestions d'organització.
A l'estona de dinar, si van a casa, ho faran per la porta principal.

2.Equipació i material
• Bata de pintura. Pot ser una camisa vella del pare o de la mare,... És imprescindible per fer
les activitats d’àmbit artìstic (plàstica).
• Capsa de mocadors de paper. Si us plau, una per trimestre.
• Capa de fang amb un bon tou d’encenalls de palla.
• Carpeta gran de plàstica

3.Educació física
L’equip d’Educació Física (mirar el que diu al Cicle dels Mitjans a 3r, pàg. 16).
El mes de setembre ja us comunicarem els dies i hores en els que cada grup farà Educació
Física.
•

Natació: els infants de 4rt faran 10 sessions de piscina durant el segon trimestre. Les
dates estan encara per concretar. Caldrà portar: casquet, banyador, xancletes i barnús
o tovallola.

4.Esmorzars
Us animem a continuar amb el bon hàbit de dur fruita, fruits secs o un petit
entrepà per esmorzar 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 (boc&rolls, carmanyoles, etc.).
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5. Neteja de roba
A 4t, 5è i 6è el tovalló es donarà a rentar els divendres.

6.Material escolar
•

Per quart: Agenda escolar (la facilitarà l'escola la primera setmana de curs) i
flauta soprano de digitació barroca.

•

Per cinquè: Agenda escolar (la facilitarà l'escola la primera setmana de curs).
Ploma estilogràfica tipus Griffix 4 (Pelikan) 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 Abacus amb Bigotera.

•

Per sisè: Agenda escolar (la facilitarà l'escola la primera setmana 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
L’alumnat disposarà 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 individuals que els donarem a l’escola.

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.

Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès

19

L’Hospitalet de Llobregat

GUIA DEL CURS 2022-2023

1. 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 (Infants 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.

Estris
Després de la proposta de la Comissió Mitxa del Migdia i del treball i cerca de les responsables
de cuina, es garanteix l’ús de plats sense bisfenol, així com la reposició gradual dels gots.

1.1 Previsió
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.
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Segons acord de Consell Rector del juny/2008, per raons de corresponsabilitat, les famílies que
tinguin algun rebut pendent NO PODRAN UTILITZAR, NI FIXA NI ESPORÀDICAMENT,
ELS SERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA QUE OFEREIX LA COOPERATIVA.

1.2 La quota
El mes de setembre es cobra una quantitat a compte, que és inferior a una mensualitat sencera
(100€).
L'import que heu d'abonar al mes d'octubre és el mateix que el del curs anterior (111,54€) i, un
cop aprovats els nous pressupostos en Assemblea de Cooperativa, el cost total es reajusta i es
divideix entre els mesos restants.

1.3 Abonament de dinars
En cas de malaltia s'abonarà l'import de la matèria primera a partir del 3r dia d’absència de
l’infant. 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.

1.4 Servei de pícnic
Per als nens i nenes que són usuaris del servei de menjador, se’ls prepara un pícnic per les
sortides. En aquest cas, els usuaris esporàdics, cal que avisin amb tres dies d'antelació.
Atenent una proposta de la Comissió Mitxa Patusostenible els pícnics aniran en bosses de
paper, per deixar de fer ús del paper d’alumini i de les bosses de plàstic.

1.5 Dinars esporàdics
En cas de necessitat, es pot sol·licitar menjar per un dia concret, s’ha d’avisar com a molt tard a
primera hora del matí (presencial, telefònica o per mail) i es podrà abonar el tiquet a secretaria
o afegir-ho al rebut del mes següent.
Fins a 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 UNA SETMANA D'ANTELACIÓ.

1.6 Règims
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L'escola acull només la possibilitat de fer règims, per raons de salut. La cuina pot oferir dos
tipus de règims: astringent o laxant.
Aquests són els que utilitzen aquells nens i nenes que tenen algun
desajust digestiu de manera esporàdica. Consta d'un primer plat
d’arròs, 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, omplir el full que trobareu a
l'entrada de l'escola o bé enviar un mail al correu de la Cooperativa,
explicitant el tipus de règim i la durada.
Sense justificant mèdic, no es podrà 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.

2. Servei d’acollida
Aquest servei començarà a funcionar el 2n dia d'escola: dimarts 6 de
setembre
•

Horari: de 8 h a les 9 h. 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 serà la mateixa que el curs anterior, fins a l’aprovació
del nou pressupost.

•

En el cas d'utilització esporàdica del servei, us carregarem el
servei al rebut del mes següent excepte al juny que ho
haureu de fer el pagament a secretaria.

ÉS IMPORTANT QUE RESPECTEU L'HORARI SOL·LICITAT.
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3. Materials curriculars
El pressupost d’aquests serveis serà presentat a l'Assemblea del mes d'octubre. De moment,

les quotes seran les mateixes que el curs passat (29,85 €). 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 (paper, fotocòpies, llapis, retoladors, pintura, fang, carpetes…)

●

Llibres de consulta, quadernets, etc.

●

Jocs didàctics

●

Manteniment de l'aula de biblioteca

●

Festa escola

●

Jocs Florals (Cicle dels Grans) i Jornades Literàries (Cicle dels Mitjans)

●

Material d'higiene i neteja de lavabos

●

Secretaria de serveis i gestió de la cooperativa

●

Natació cicle dels petits d’I3 a I5 (monitors/es de natació, autocars, acompanyants)

●

Socialització de llibres

●

Altres

4. Colònies, sortides 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 com es va acordar en el Consell Rector al juny 2017.

5. Ajuts familiars
5.1 Ajuts menjador
El Consell Comarcal del Barcelonès és l'organisme encarregat dels ajuts per l’estona del migdia
(dinar i lleure).
La convocatòria va adreçada a tots els nens i nenes que utilitzin el servei de menjador tot el
curs i que compleixin els requisits econòmics de la convocatòria.
La resta de la despesa del menjador va a càrrec de cada família. Aquesta ha de correspondre
conseqüentment, si no es podria retirar l'ajut.
Per a casos concrets consulteu a la secretaria per si s’obrís una segona convocatòria d’ajudes.
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Benvolgudes famílies,
Des de la Junta de l’AFA desitgem que aquest curs 2022-2023 sigui el més normalitzat possible
pel bé de l’educació́ i el desenvolupament personal i social de les nostres filles i fills.
Hem après a conviure amb la pandèmia a l’escola durant tres cursos i confiem que aquest
pròxim sigui el més natural possible. Desitgem tot l’encert i tota la sort a l’equip de mestres, a
les mares, pares i tutors i, sobretot, a les nostres alumnes del Patufet.

L’AFA, qui som?
L’AFA aplega totes les famílies de l’escola i estem constituïdes com a associació́ sense ànim de
lucre. Tenim uns estatuts que regulen el funcionament de l’associació́ i ens organitzem com a
assemblea de totes les famílies amb una Junta Directiva que té les funcions delegades.
El nostre objectiu principal és promoure la participació́ de les famílies en els diferents afers de
l’escola amb la il·lusió d’assolir el millor grau d’educació́ i convivència possible durant
l’escolarització́ del nostre alumnat en el Patufet.

Què fem a l’AFA?
● Organitzem les activitats extraescolars de les nenes i nens a través d’una empresa de
lleure.

● Contractem l’empresa del servei de menjador i estona del migdia.
● Fomentem i donem suport a les activitats d’adults (extraescolars de famílies dins
l’escola fora de l’horari lectiu)

● Fomentem la participació́ i donem suport a diferents comissions temàtiques per a la
realització́ d’activitats, espais de trobada i debat. I també́ , festes.

● Participem en el Consell Escolar i en el Consell Rector de la Cooperativa adjudicatària
del servei de menjador i estona del migdia.

● Fem suport a les famílies de 4t curs per a la Festa Anual de l’escola i les de 6è per a la
Festa de Comiat.

● Fem suport a la colla de Diables Patunyetes per a l’actuació́ de la Festa de l’Escola.
● Expressem opinió́ sobre afers de la gestió́ de l’escola i ens coordinem amb la direcció́
del centre per a qüestions de funcionament.

● Organitzem accions solidaries i de cooperació́ entre famílies del Patufet.
● Fomentem una millora de la comunicació́ interna dels afers de l’escola.
Mantenim el compromís de no incrementar la quota de sòcies de l’AFA (2€/mes per família
durant el curs 22-23).
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS per l’alumnat
Les activitats extraescolars es realitzaran a través de l’empresa concessionària “Fundesplai”
entre el 4 d’octubre i el 16 de juny. Com a cada curs, la proposta d’activitat s’ha aprovat el
Consell Escolar. Per acord aprovat en el Consell Escolar i l’Equip de mestres, aquestes
activitats 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 han d’afectar el desenvolupament de l'activitat
prevista.

● La viabilitat de les activitats i l'ajust final del pressupost dependrà del nombre d'alumnes
inscrits. L’AFA subvenciona part dels costos afegits per les mesures adoptades per la
pandèmia.

● Inscripcions obertes fins al 17 de setembre a través de l’APP “Fundesplai” que us
podeu descarregar tant per a Android com per a IOS en aquest enllaç:
https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app
Un cop la tingueu baixada busqueu a l’apartat corresponent el nom del nostre centre:
Patufet St Jordi. Si teniu dubtes, ens podeu escriure a afa@patufet.cat.
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Conjuntament amb la direcció́ del centre hem fet la distribució́ d’espais i aquest calendari
d’activitats:

● Els/les monitors/es de cada activitat es donaran a conèixer al setembre.
● Les activitats començaran a les 16’45h. L’organització́ trasllada les nenes i nens a les
activitats sense que hagin de sortir de l’escola.

● Les activitats de piscina es realitzaran al Poliesportiu Municipal del Centre “Marcelí
Maneja” i inclouen un servei d’acompanyament.
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ACTIVITATS PER A ADULTES (famílies i treballadors/es)
L'escola també és oberta a activitats per les adultes. Els darrers anys han estat funcionant
algunes activitats esportives i culturals: bàsquet, ioga, futbol i xerrades o cursets per a la nostra
formació com a famílies, totes elles organitzades per l’escola de mares i pares del Patufet.
Aquest és el calendari regular previst i l’espai de realització́ :

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

PER ON ENTRAR I
SORTIR

DIJOUS

IOGA
19:00 a 20:00h

SALA
PISTA

BÀSQUET
MARES
20h a 21:00h

PISTA

BÀSQUET MIXT
21h a 22h

FUTBOL
19:30h a 21h

BÀSQUET
MARES
20h a 21:00h

PORTAI PATI
GRAN

(*) El calendari podria patir alguna variació a principi de curs.

ANIMA'T I VINE A DIVERTIR-TE! Totes hi sou convidades!!
També́ es poden fer altres activitats, només cal organitzar-se.
Les interessades en alguna de les propostes, adreceu-vos al Mail afa@patufet.cat
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COMISSIONS
Les comissions poden ser mixtes (formades per famílies i personal de
l'escola) o només de famílies.
Les comissions de famílies pengen de l'AFA i les mixtes en alguns aspectes
també, però tenen autonomia amb les iniciatives que vulguin prendre,
sempre tenint en compte la Junta actual de l'AFA.
Les comissions mixtes són:
-

PatuLila: Comissió per la difusió i implementació de la Coeducació i
la perspectiva de gènera dins i fora de l'escola. Accions des de la recomanació de
llibres per la biblioteca, diferents xerrades (prevenció del sexisme, la coeducació), festa
solidària pel dia de la dona, etc. A través de les Xarxes Socials de l'AFA, s'han fet ressò
per a fer arribar la seva difusió.

-

PatuSostenible: Comissió creada per adequar tant els espais com els materials de
l'escola, en l'àmbit de la sostenibilitat i cura del medi ambient.

-

Cop d'Ull: Comissió que redacta i edita la revista de l'escola que es publica 1 cop l'any.
Finançada totalment per l'AFA.

-

Jornades Pedagògiques: Cada curs, es realitzen aquestes jornades amb l'objectiu de
fer partícips a les famílies d'algun dels aspectes que a l'escola s'interioritzen o es
plasmen. Entre altres temes, s'han dut a terme "La Lectoescriptura", "Infants i Pantalles
tant a l'escola com a casa", "Un, Dos, Tres... Pedra-Paper-Tisora. L'Assetjament
Escolar".

-

Migdia: Comissió que té cura de tant de l'estona d'esbarjo com l’estona de dinar.

Les comissions no mixtes són:
-

Festes: Xocolatades, jornades solidàries.

-

Gegants: Comissió creada per donar vida als gegants de l'escola.

-

Créixer en Família: Comissió que organitza diferents xerrades al curs per a les
famílies. La temàtica és molt diversa, i en format de petita xerrada d'1 a 2 hores de
duració.

-

Intercanvi (Roba, Joguines...): El curs 21-22 es va realitzar com cada any el mercat
d'intercanvi de Roba. Va ser un èxit total amb 529 peces de roba que se'ls hi va donar
una segona utilitat i així es contribuí alhora en el reciclatge i la sostenibilitat.
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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 participació 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 i totes esteu convidats a aportar el vostre gra de sorra.
Necessitem:
•

Col·laboració per acompanyar a piscina els nens i nenes d’ I3, I4 i I5 anys.

•

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

•

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

•

Manteniment de la biblioteca.

•

Altres col.laboracions: explicar contes, experiències...
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L'escola també té una COLLA DE DIABLES, que va néixer el 1986-87, per celebrar el pas a
escola pública a voluntat d’un petit grup de Mestres i aprovada pel Consell d’Escola.
La colla té petadors i petadores, tabalers i tabaleres i portadors i portadores de la dragona i les
seves filles. La dragona es diu Satània i, les filles, Satanietes.
La colla és portada per una comissió mixta, que com les altres depèn del Consell d’Escola, en
la que hi ha algunes mestres i les famílies dels infants membres de la colla.
Per contactar: collapatunyetes@gmail.com
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ESCOLA PATUFET SANT JORDI
FRANCESC BATALLÉ I ARAGONÈS
Rbla. Marina, 413
08907 – L’Hospitalet de Llobregat
933372535 – 608040868
escolapatufetsantjordi@xtec.cat

www.patufet.cat
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