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• EQUIP PROFESSIONALS

TUTORS EDUCADORS LOGOPEDES FISIOTERAPEUTA FISIO-INFERMER

Carles Baena Noèlia Ballada Lluïsa Or�z Susana Navarro Àngel Aguilera

Josefa Cañas Esther Bonfill Ester Pons Xavier Casal

Rosalia Casadesús Cris�na Cornejo A concretar

Carles Cuervo Pere Cullell

Andreu Garcia Anna M. Díez

Edgar Garcia Sandra Folch

Pilar G/ Vanesa Judit Lloveras

Anna Isern Carolina Lluís

Marta Isern Sílvia Marín

Isabel Jo Esther Mar1nez

Núria L./Xavi T. Roger Mestre

Sílvia Mateo Patrícia Portero

Rosa M./Meritxell F. Anna Riera

Gemma Pellicer Adela Serrano

Anna Pons Carla Serrano

Aida Rovira Àngels Traveria

Isabel Rubio Rut Villegas

Teresa Salayet A concretar

M.Jesús Serrano

Núria Vázquez

Josefina Vidal

Kima Vilanova

Yasmina Peña

ADMINISTRADORA Carme Gràcia 

DIRECTORA Conxi Llanos

SECRETARIA Cris�na Lluís

CAP D’ESTUDIS Nuri Casanovas

PSICÒLOGUES Núria Crespo  i Anna Cabot

ADMINISTRATIVES Mari Nieto i Mercè Miras

PERSONAL CUINA Puri Mar�n, Eli Ramalho i Neus Cabrera, Nandi Pérez

PERSONAL NETEJA Angeles Rodríguez, Josefa Mar1nez, Maria Romero, Saray De la Maya

MANTENIMENT Llorenç Soler
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• CALENDARI  I  HORARI

Les classes comencen el 12 de setembre del 2019 i finalitzen el 19 de juny del 2020.

L’horari de l’escola és de 9:30 a 16:30 hores durant tot el curs.

L’horari de menjador i esbarjo és de 13:00 a 15:00 hores.

Dies de vacances i de lliure disposició:

DATA MOTIU

Dijous 31 d’octubre de 2019 Dia de lliure disposició

Dijous 5 de desembre 2019 Dia de lliure disposició

Del 21 de desembre al 7 de gener 2020 (ambdós inclosos) Vacances de Nadal

Dilluns  24 de febrer 2020 Dia de lliure disposició

Del 4 al 13 d’abril (ambdós inclosos) Vacances de Setmana Santa

Dilluns  16 de març 2020 Dia de lliure disposició

Divendres 22 de maig 2020 Ascensió (festa local Granollers)

• COMUNICACIÓ FAMÍLIA ESCOLA

Les comunicacions generals d’escola es faran, sempre que es pugui, mitjançant correu electrònic.

Reunions escola/pares:

DATA TIPUS DE REUNIÓ MOTIU

16 octubre 2019 de 16:45 a 
18:30h. Primària i ESO

General d’etapa Presentació del curs: normes, 
composició grup, horaris, programació 
aula,...

17 octubre 2019 de 16:45 a 
18:30h. Infan�l ,Pluris i TVA

General d’etapa Presentació del curs: normes, 
composició grup, horaris, programació 
aula,...

10, 11, 12, 13 i de desembre 
de 8:30 a 9 i de 9 a 9:30h.

Individual  (família-tutor/a de 
l’alumne, amb la logo o la Rsio si 
s’escau).

Lliurament de l’informe d’adaptació de
l’alumne al nou curs.

Dissabte 6 de juny de 2020
De 10,30 a 12h.

Dia de portes obertes Per totes les famílies de l’escola i per 
les que s’inscriguin pel curs següent.

El 22 i 23 de Juny 
de 8:30 a 13:30 

Individual (família-tutor/a de 
l’alumne amb la logo o la Rsio si 
s’escau).

Lliurement de l’informe d’avaluació de 
les competències assolides per 
l’alumne.

A més d’aquestes tres reunions previstes des de principi de curs, tant l’escola com la família podrà demanar
reunió sempre que cregui oportú o necessari parlar de qualsevol aspecte educa�u de l’alumne.
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L’horari de reunions és de 8,30 a 9,30h. del ma1. Per concertar l’entrevista caldrà fer una nota a l’agenda o
bé trucar a l’escola.

• ASSISTÈNCIA

L’assistència és obligatòria, en cas que un alumne no pugui venir a l’escola per qualsevol mo�u, ja sigui
malal�a o temes personals, cal avisar.

Si el centre no rep la corresponent jus�ficació es considerarà un cas d’absen�sme escolar.

• ACTIVITATS FESTIVES

FESTA DATA HORARI OBERT A LES FAMÍLIES

Castanyada Dimecres  30 d’octubre 2019

Nadal Divendres 20 de desembre 2019 De 10:30 a 12:30h. aproximadament

Carnestoltes Divendres  21 de febrer 2020

Sant Jordi Dijous 23 d’abril 2020

Festa Major de l’escola Dimarts 28 d’abril 2020

Jornada espor�va A concretar De 9:30 a 16:30h.

Convivències 8, 9 i 10  de juny 2020

Festa final de curs Divendres 19 de juny de 2020 De 15:15 a 16:15h. pels pares de l’úl�m any

• ACTIVITATS COMPLEMENTARIES FORA DEL CENTRE

Les sor�des formen part de les ac�vitats educa�ves previstes en el Pla Anual elaborat pel claustre i aprovat
pel consell escolar, per tant són de caràcter obligatori per a tots els/les alumnes. 

Si  el  vostre  fill  no  assisteix  a  l’escola  el  dia  de  la  sor�da  i  no  ho  jus�fiqueu  degudament  es  cobrarà
igualment l’import, ja que el càlcul es fa en proporció als alumnes previstos. 

El cost de les sor�des es carrega en el rebut  del mes següent.

El dia de la sor�da, l’escola proporcionarà el “pic-nic”. Si cal dur alguna cosa més, el tutor o tutora us ho
demanarà a l’agenda.

A l’inici de cada curs escolar haureu de signar una autorització vàlida per a totes les sor�des programades,
que haurà de ser retornada a l’escola abans del dia 15 de setembre.

Direcció podrà valorar juntament amb tot l’equip pedagògic, l’assistència o no d’un alumne a una sor�da, ja
sigui per mo�us de salut o d’alteració de conducta.

• ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Són les ac�vitats que es fan fora del centre i fora de l’horari lec�u i per tant són de caràcter voluntari. En
aquests casos es necessitarà una autorització específica i el compromís dels pares d’acompanyar i recollir el
seu fill/a a l’hora i al lloc acordat.
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• MENJADOR I ESBARJO

La ges�ó del menjador correspon a la �tularitat de l’escola. Aquest servei està finançat pel Departament
d’Ensenyament.  El  Consorci  administra�u  d’educació  especial  Montserrat  Montero  té  adjudicada  la
concessió del servei de cuina a una empresa externa especialitzada. Els menús s’elaboren a la cuina del
centre. 

El monitoratge de menjador i esbarjo el fa el mateix personal de l’escola amb l’objec�u que aquestes dues
ac�vitats, �nguin la con�nuïtat de la tasca educa�va duta a terme durant la resta del dia.

Hi ha dos torns de dinar i dos torns d’esbarjo, de 13 a 14 h i de 14 a 15 h. Els alumnes més pe�ts poden fer
migdiada de 14 a 15 h, si és convenient.

Hi  ha varis  �pus de menús i  de textures  adaptats a les  necessitats  de cada alumne.  Si  el  vostre fill/a
necessita  un menú especial,  cal  que signeu la  sol·licitud corresponent i  que hi  adjunteu  l’informe del
metge.

Hi ha un menú d’hivern i un d’es�u, amb una rotació de 5 setmanes. A l’inici de curs us enviarem els dos
menús, vàlids per tot l’any.

• ESMORZARS I CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS

Recomanem que els alumnes por�n alguna cosa per menjar a mig ma1 ja que la majoria surten molt aviat
de casa i passen moltes hores abans de dinar. L’esmorzar ha de ser saludable, a base de fruita, cereals,
làc�cs o entrepans; es recomana no portar pas�sseria industrial.

Per celebrar els aniversaris cada etapa educa�va té uns objec�us concrets, dels quals se us informarà en la
reunió d’inici de curs. 

També us demanem que no emboliqueu el menjar en paper d’alumini, ni amb plàs�c. Poseu-lo dins d’una
carmanyola, embolicat en tot cas amb paper de cuina.

• PITETS I TOVALLONS

Els alumnes que ho necessi�n hauran de dur, cada dia, un pitet o un tovalló de casa. L’AFA disposa de pitets
fets d’un material especial i an�al·lèrgic que repel·leix les taques per qui en vulgui adquirir.

• TRANSPORT ESCOLAR

El transport escolar està  ges�onat pel  Consell  Comarcal  del  Vallès Oriental  i  finançat pel  Departament
d’Educació.

Per poder fer ús d’aquest servei cada família ha de fer la demanda al consell comarcal, que és qui estableix
les rutes, les parades, els horaris,....

Qualsevol modificació o canvi cal sol·licitar-ho a la direcció de l’escola.

Cal ser puntuals a l’hora de portar i recollir el vostre fill  a la parada, si no és així  i  en cas de no tenir
autorització per marxar sol a casa, l’alumne haurà d’anar fins a final de la ruta i se l’acompanyarà a la
Guàrdia Urbana de la vostra població.

A principi de curs s’enviarà una autorització on constaran les persones que poden recollir a l’alumne a la
parada.
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Si veniu a portar o a recollir al vostre fill/a a l’escola, cal que aparqueu a la zona habilitada per cotxes
respectant sempre l’espai reservat pels autocars. 

S’aconsella no portar o recollir els alumnes dins l’horari escolar sense un mo�u jus�ficat ja que distorsiona
el bon funcionament de l’aula.
 

• MATERIAL

El material que es fa servir a l’escola és socialitzat i compar�t per tots els alumnes. Tot i així en situacions i
ac�vitats concretes es demanarà la col·laboració de les famílies.

• MEDICACIÓ A L’ESCOLA

Per  administrar  medicaments  als  alumnes  cal  una  recepta  o  informe del  metge  on  cons� el  nom  de
l’alumne, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.  Així mateix cal l’autorització de la família
perquè el personal del centre pugui administrar la medicació prescrita. Sota cap concepte s’administrarà
medicació sense aquestes autoritzacions.

La medicació sempre s’entregarà a la monitora de l’autocar, mai es posarà dins la motxilla de l’alumne/a.  

Quan hi hagi un canvi o finalització de l’administració d’un determinat medicament, caldrà comunicar-ho
per escrit.

L’horari d’administració de medicaments a l’escola és de 13 a 14 hores. 

• PROGRAMA DE SALUT  A L’ESCOLA

L’escola segueix els “programes de salut a l’escola” que estableix el departament de salut de la Generalitat i
l’ajuntament  de Granollers,  sempre que s’ajus�n a  les caracterís�ques del  nostre centre i  dels nostres
alumnes.

Seguint aquestes mateixes instruccions, cap alumne pot venir a  l’escola si presenta:

� Bru1cia o manca d’higiene.
� Febre (temperatura superior a 37,5 ºC a l’aixella)
� Diarrea líquida o amb sang.
� Estoma��s (infeccions o nafres a la boca)
� Erupcions i altres alteracions a la pell, excepte si porten l’informe del metge amb indicació que

no són contagioses.
� Conjun�vi�s purulenta sense tractament.
� Parasitosi intes�nal (cucs o llambres) sense tractament.
� Polls i llémenes al cap sense tractament.

• MALALTIES I ACCIDENTS ESCOLARS

Quan el vostre fill/a hagi passat una malal�a contagiosa (varicel·la,...)  al tornar a l’escola cal que por� un
paper del metge conforme no hi ha risc de transmetre-ho a  les altres persones.

En cas que el nen o nena �ngui febre, mal de cap, de panxa,...us avisarem perquè el vingueu a buscar. 

En cas  d’accident,  malal�a greu o crisis  de conducta,  avisarem a l’ambulància  i  a  la  família  alhora.  El
protocol  de l’ambulància  és  de  traslladar  el  malalt  al  centre  hospitalari  més  pròxim,  en el  nostre  cas
l’Hospital General de Granollers.
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• VESTIT I HIGIENE

A començament de curs, el mestre us farà saber els estris de neteja, la roba de recanvi, material de piscina,
esports... que farà servir el vostre fill/a. Cal que ho marqueu tot amb el nom per així evitar les pèrdues. 

Cal que el vostre fill/a por� roba i calçat còmode, adequat al temps que fa i a les seves caracterís�ques. A
l’escola hi estem moltes hores i aquest aspecte és molt important pel seu benestar.

• EDUCACIÓ FÍSICA 

El dia de psicomotricitat o educació Rsica caldrà que el vostre fill/a vingui a l’escola ves�t amb roba i calçat
espor�u.

En cas que el vostre fill u�litzi bolquer i li calgui un banyador adaptat, el podreu adquirir a través de l’AFA.

Els alumnes de TVA i ESO faran natació els dilluns al ma1 al C.N.Granollers, la resta realitzaran aquesta
ac�vitat a la piscina del centre.  

L’ac�vitat aquà�ca, igual que totes les ac�vitats que es fan a l’escola, està aprovada en el pla anual de
centre i per tant és obligatòria. Si algun alumne no pot fer-la cal portar el jus�ficant del metge.

Quan un alumne/a �ngui una afecció a la pell no es banyarà per prevenció. 

• QUOTA ESCOLA  

Mensualment la família abonarà la quota a l’escola segons el quadre que detallem:

CONCEPTE IMPORT OBSERVACIONS

Taxa de material 

escolar 

12,00 Per a tots els alumnes de l’escola.
Es cobra cada mes, excepte juliol i agost.

Taxa de servei de 

piscina 

24,85 Per  alumnes  que  fan  l’ac�vitat  de  piscina  al  Club  Natació
Granollers.
Es cobra cada mes, excepte , juliol, agost i setembre.

Taxa d’ac�vitats 

Rsiques

10,25 Per alumnes que fan l’ac�vitat espor�va a les instal·lacions 
municipals de Granollers.
Es cobra cada mes, excepte juny, juliol, agost i setembre.

L’import d’aquestes taxes són per l’any 2019.

Quan hi hagi una baixa escolar o d’alguna de les ac�vitats, es farà efec�va a par�r del mes següent a la

baixa. Els alumnes que es donin d’alta al centre o bé en alguna de les ac�vitats abans del dia 15 de cada

mes, meritaran el 100% de l’import de la taxa. Les altes a par�r del dia 16 meritaran el 50%. 

L’alumne que no par�cipi en una ac�vitat en la que estava comptabilitzat, meritarà el 100% de l’import.

És obligatori domiciliar els pagaments dels rebuts en una en�tat bancària.
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Anualment, el Ministerio de Educación convoca ajuts dels quals informem des de l’escola per tal que us hi

pugueu acollir.

En cas que no pugueu abonar la quota de l’escola, ni el cost de les ac�vitats complementàries, es requereix

un informe dels serveis socials  del vostre municipi  jus�ficant la manca d’ingressos familiars.

• CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE
 
El consell escolar del centre està cons�tuït per:

TITULARITAT
• Francesc Arolas
• Àlex Sastre

DIRECCIÓ • Conxi Llanos

SECRETÀRIA DEL CENTRE • Cris�na Lluís

CAP D’ESTUDIS • Nuri Casanovas 

REPRESENTANTS PARES I MARES

• Isabel Garrido  
• Mª Elena Cobo
•  Joan Rodríguez 
•  Oscar Ros                          
•  Maria Teresa Salvador 
•  Ester Tolrà                        

REPRESENTANTS  PROFESSORAT

• Isabel Jo 
• Meritxell  Fornés
• Aida Rovira
• M. Jesús Serrano 
•  Carles Baena
• Yasmina Peña

REPRESENTANT PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA COMPLEMENTÀRIA • Roger Mestre

REPRESENTANT D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS • Llorenç Soler

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS • Francesc Arolas

• ASSOCIACIÓ FAMÍLIES ALUMNES (AFA)

L’associació de famílies té com a objec�u prioritari donar suport a tots els seus membres; pares, tutors,

professors i  alumnes de l’escola  i  als  seus òrgans de govern,  així  com promoure la  par�cipació  de les

famílies col·laborant amb el centre en l’àmbit social, educa�u, cultural i econòmic.

Seran socis de l’AFA, les famílies que manifes�n llur voluntat de pertànyer a l’en�tat, contribuint al seu

sosteniment amb les quotes corresponents. En el moment de la matrícula d’un alumne es facilita l’imprès

per formar part de l’associació, en cas que la família així ho desitgi. 

El correu electrònic de l’AFA és el afamontserratmontero@gmail.com


