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PRIMÀRIA
INFORMACIONS A LES FAMÍLIES CURS 2019-20

és el lema d’enguany amb el
que treballarem els valors de
la recerca de la veritat i la
senzillesa..

Benvingudes
famílies!
el nou curs que avui
comencem és una invitació a
treballar conjuntament,
FAMÍLIA i ESCOLA.

Fundació Escolàpies

El claustre de Primària
és el responsable de la programació i el desenvolupament de
l’acció acadèmica d’acord amb el Pla d’Estudis, el disseny
Curricular vigent per la LEC i l’estil educatiu d’Escolàpies.

Formem part, juntament amb 9
escoles més, de la Fundació
Escolàpies Catalunya. L’Equip
de Titularitat vetlla per la bona
gestió de totes les escoles, per
la renovació pedagògica del
seus mestres i per l’assoliment
d’estandards d’eficiència i
qualitat educativa.

Està format per tots els mestres que donen classe a Primària.

L’Equip directiu

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

C. Superior

té la missió específica de
corresponsabilitzar-se del
funcionament del centre i
impulsar l’acció educativa que
es duu a terme en la seva
globalitat.

• 1A: Xènia Colom

• 3A Carme Cid

• 5A: Toni Colinas

• 1B: Laura Julià

• 3B Carme Oliván

• 5B: Lídia Ribas

• 2A: Laura Giménez

• 4A Marta Valiente

• 6A: Laura Murtra

• 2B: Núria Danés

• 4B Alicia Medina

• 6B: Jose García

Els tutors
Vetllen per l’aplicació del Projecte Educatiu en un determinat
grup d’alumnes; tenen la missió d’atendre la formació integral de
cadascun d’ells i de seguir dia a dia llur procés d’aprenentatge i
maduració personal.
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Professors especialistes
Són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de
la respectiva àrea i comparteixen la responsabilitat global de la
tasca educativa de l’escola juntament amb els altres estaments
de la Comunitat Educativa.

AMPA Escolàpies El
Masnou. Què fem?
és una entitat que agrupa les mares i
els pares dels alumnes de l’escola.
La quota de l’associació es destina a
col·laborar per fer possible millores
en les intal·lacions i materials
docents de tots els alumnes. Hem
col·laborat en el teatre (renovació
de telons, il·luminació, equip de so,
etc.) hem adquirit nou material per
al laboratori i l’aula
d’experimentació de l’escola i hem
dotat de material didàctic de
robòtica i d’impressores 3D. Ens
organitzem en grups de treball
(comissions) per coordinar els
diferents projectes que ens
proposem a l’inici de cada curs.
Gestionem la loteria de Nadal,
organitzem xerrades per a les
famílies, col·laborem en les
campanyes solidàries de l’escola:
recollida d’aliments, Marató TV3,
donació de Sang i organitzem la
Festa de l’Escola en solidaritat amb
el Projecte Llavor d’Escolàpies. Hem
participat de la cavalcada de Reis
amb una carrossa i una comparsa,
celebrem el carnestoltes,
acompanyem els gegantons de
l’escola (fets per alumnes de P5,
pares, mares i mestres) i participem
en la jornada esportiva interescolar.
Us animem a contactar amb
nosaltres per a més informació:
www.ampaescolapieselmasnou.org
Facebook: @AMPAEscolapieselMasnou

twitter: @AMPA_Escolapies
email:comentaris@ampaescolapiese
lmasnou.org i telf. 622020060
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Professors especialistes de Primària:
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Carme Moreu i Oliva
Arévalo.
LL. CASTELLANA / PLÀSTICA / RELIGIÓ Mireia
Hernández, Mª Angélica Leiva, Sandra Rodríguez, Elena
Bosch i Arnau Morales.
MÚSICA: Laura Murtra i Marta Casas.
LLENGUA ANGLESA: Sandra Rodríguez, Lídia Ribas, Laura
Julià, Xènia Colom, Núria Danés i Jose García.
EDUCACIÓ FÍSICA: Arnau Morales, Jose García, Víctor
López i Lluís Daurella.

Projecte de
socialització
de llibres
de text
Amb aquesta iniciativa es vol fomentar, per una banda, tota
una sèrie d'actituds i valors que giren al voltant del reciclatge i
el respecte pel medi ambient, i per l’altra, l’ús sostingut del
material i el fet de compartir, respectar i responsabilitzar-se
dels llibres.
Un altre dels objectius importants del projecte és el d’abaratir
el cost en la compra dels llibres de text per a les famílies del
Centre.
La reutilització de llibres pot aportar un valor afegit a la tasca
habitual a les aules, ja que permet treballar de forma efectiva
valors que són presents en la proposta educativa del centre
aprovada en Consell Escolar. En conseqüència, des de tots els
estaments caldrà ajustar pràctiques que afavoreixin un
assoliment òptim d’aquest objectiu.
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Característiques del model de socialització:
Es tracta d’un projecte que afecta tota l’escola. Està basat en un
model de reutilització parcial: no afecta a tots els llibres,
fonamentalment per criteris pedagògics establerts pels docents. No
s’inclouen els llibres d’activitats per considerar-se fungibles, ni
aquells llibres que incorporen activitats en el mateix volum. Com a
conseqüència no afectarà a tots els cursos per igual.

Reglament/procediment:
La gestió del procés la fa la Comissió de seguiment i gestió de llibres
de text.
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Finançament:
Per l’ús dels llibres socialitzats, la
família pagarà una “quota de
lloguer”. Aquesta quota serà
revisable cada any. En cas que
un alumne repeteixi curs haurà
de pagar igualment la quota
establerta.
L’import dels llibres no
reutilitzables correrà, com fins
ara, a càrrec de les famílies.

Els llibres de text reutilitzats passen a ser propietat de l’escola.

Normes d'ús:

Per poder acollir-se al projecte, les famílies hauran d’estar al corrent
de pagament tant de la quota de l’AMPA com de les altres quotes
del centre.

Totes les famílies que
s’adhereixen al projecte han de
seguir les normes d’ús:

En el cas que una família incompleixi l’obligació de conservació i no
respecti el compromís de restitució dels llibres malmesos, quedarà
exclosa del projecte.

Inici de curs

La comissió farà un inventari amb la relació i nombre de llibres
socialitzats.
La comissió té establert un sistema de revisió i catalogació dels
llibres que determina el seu estat de conservació.
El mes de juliol les famílies faran efectiva la “quota de lloguer”
corresponent als llibres socialitzats. El centre proporcionarà també
a les famílies els llibres no reutilitzables i en la data que el centre
estableixi es procedirà a cobrar-ne l’import.
La comissió farà el repartiment a l’inici del curs a fi que els alumnes
trobin els llibres disponibles a l’aula.
Els llibres reutilitzables els folrarà la família que els rebi nous.

Revisió de les famílies: fi de curs i setembre
L’última setmana de curs, els alumnes han de retornar els llibres en
bon estat. Cada família ha de comprovar que no queda cap llibre a
casa seva.
AQUELLS LLIBRES NO RETORNATS A FINALS DE JUNY*
HAURAN DE SER ABONATS.
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Els pares, juntament amb els
seus fills, revisen, folren i
reparen els llibres rebuts. Cal
comprovar que hi posi el nom
de l’usuari d’aquell curs.
És important de reforçar el llom
i les puntes, posant-hi un cel·lo
gruixut, ja que es malmet de
posar-lo i treure’l de la motxilla.
Cal tenir en compte que els
alumnes, si els deixem sols,
poden deixar un llibre mal
folrat; sovint es descuiden de
folrar-lo o s’excusen de repararlo dient que se l’han trobat així.
Encara que aquest sigui el cas,
caldrà millorar-ne l’estat
respecte a com ens l’han donat.
Penseu que ja portem uns anys
de socialització. Sovint el
contingut del llibre està en bon
estat, però les tapes no. És el
que hem de cuidar d’anar
reforçant i reparant tot sovint.
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(… continua de normes d’ús)

Durant l’any
Revisió/seguiment per part
dels pares. Cal vigilar que no
hi hagi pàgines escrites. Els
fulls setinats dels llibres sovint
perden el color en esborrar, i
sovint queden marcats. És
tasca dels pares fer que
l’alumne reflexioni i els esborri.

Horari escolar
• Matí: de 9:00h a 13:00h
• Tarda: de 15:00h a 17:00h
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En aquest cas, us arribarà un rebut al juliol o a finals de setembre
per l’import dels llibres no retornats.
*Es retornen al setembre en cas de les recuperacions o deures
manats pel professor.

Puntualitat i assistència
Es prega puntualitat. Els alumnes que arribin fora d’aquest horari
hauran de presentar la justificació adient dels pares mitjançant
l’agenda escolar.
En cas de conèixer prèviament que l'alumne no assistirà a l’escola
un dia concret cal que la família ho comuniqui al seu tutor
mitjançant l’agenda o per la missatgeria de la plataforma digital
Educamos.

Eines d’aprenentatge TIC

Durant el primer cicle de primària, 1r, 2n i 3r, els alumnes
combinaran els seus aprenentatges amb l’ús de les tauletes digitals
que facilita el centre. A partir de 4t de primària fins a finalitzar l’ESO, per tal de poder desenvolupar
totes les competències digitals, es demana a l’alumne que disposi d’un ordinador personal amb les
següents característiques mínimes: Processador i3 o similar, 2GB de memòria RAM, 128 GB de disc
dur, pantalla mínima de d’11,6”, Sistema operatiu: Win7 o OS X v10.9.5, antena wifi compatible 802.11
a/b/g/n i bateria amb 4 - 6 hores d’autonomia reals. L’ escola no ven, ni distribueix cap marca o model
d’ordinador. L’ escola, tot i que vetlla pel bon ús dels aparells, no es responsabilitza dels danys que
puguin patir.

L’agenda
és l’altre mitjà d’informació i
comunicació entre l’alumne/a,
els pares i l’escola (excepte al
primer curs del cicle inicial).
S’ha de portar sempre, ja que
és una eina auxiliar en la
comunicació entre la família i
l’escola quan no es té accés a la
plataforma educamos. Cal
firmar qualsevol nota escrita
pels mestres per tal
d’assegurar-nos la comunicació.
Per altra banda, l’agenda també
la valorem com a eina
important per assolir les
competències d’autonomia i
d’organització personal.

Com ens comuniquem?
Plataforma digital “Educamos”
La plataforma “Educamos”, accessible des de l’apartat intranet de
la pàgina web de l’escola i a través de la nova App educamos
famílies (compatible tant per Android com per iOS), servirà per
aqualsevol comunicació entre família-escola i escola-família, on
s’hi justificaran les absències, els retards, i/o qualsevol incidència
que s’ha de fer constar i comunicar. Les comunicacions urgents
es poden seguir fent mitjançant l’agenda.
La plataforma “Educamos” és el mitjà pel qual els mestres
demanarem entrevista amb les famílies, on rebreu circulars,
missatges,... així que cal mantenir un seguiment de les novetats de
la plataforma. Per qualsevol incidència amb l’accés a la plataforma
dirigiu-vos a: secretaria@escolapieselmasnou.org
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Hàbits d’higiene a l’àrea
d’Educació Física.
Per a la correcta realització de les activitats d'educació física cal
tenir cura de la higiene del nostre cos, per això hem de respectar
uns hàbits de vestimenta i d’higiene; per exemple, els cabells llargs
hauran d’anar degudament recollits. A més a més les normes per a
cada nivell són les següents:
• CICLE INICIAL. Cal vestir l'equip de l'escola, dur calçat
esportiu i mitjons; cal portar també una tovallola per a rentar-se la
cara i les mans.
• CICLE MITJÀ. Cal vestir l'equip de l'escola, dur calçat esportiu
i mitjons; cal portar també una samarreta per a canviar-se després
de la sessió i una tovallola per a rentar-se la cara i les mans.
• CICLE SUPERIOR. Cal vestir l'equip de l'escola, dur calçat
esportiu i mitjons; cal portar també roba i muda per a canviar-se
després de la sessió i una tovallola per a rentar-se la cara i les mans.
PISCINA: 5è i 3r Cal portar equipament per fer activitats
aquàtiques: banyador, gorro de bany, xancletes o peücs i tovallola.
Equipament esportiu de l’escola: xandall / pantaló curt +
samarreta esportiva. Permet totes les combinacions possibles
sempre que les peces que es combinin siguin les pròpies del model
d’escola. Si s’han exhaurit les peces del model antic, cal adquirir
obligatòriament les del nou. No ho podem complementar amb
peces que no són de l’equipament esportiu propi per molt
que hi combinin. És permet la coexistència de l’equipament
antic i l’equipament nou.

Aniversaris
En el cas que es vulgui portar
quelcom per celebrar
l’aniversari no està permès
portar cap llaminadura,
begudes ni pastissos que
requereixin nevera. Els
pastissos han de venir tallats i
cal portar tovallons. Tampoc
està permés repartir dins de
l’escola invitacions a festes
privades, encara que vagin
adreçades a tot el grup-classe.

Dies d’Ed. Física
(M) matins (T) tardes

1r A dimarts (T) i divendres (T)
1r B dilluns (T) i divendres (M)
2n A dilluns (M) i dijous (T)
2n B dillus (M) i dijous (T)
3r A dimarts (M)
3r B divendres (M)
La piscina de 3r A i 3r B
comença el mes de febrer i
acaba la darrera setmana
de maig.
4t A dimarts (T)
4t B dilluns (M) i dimecres (T)
5è A dimarts (M)
5è B divendres (M)
La piscina de 5è A i 5è B
comença la primera setmana
d’Octubre i acaba el mes de
Febrer.
6è A dimecres (M)
6è B dijous (M)

Indumentària
al centre escolar
La bata és una indumentària obligatòria de l’etapa. Cal portar-la
els dilluns a l’escola i els divendres ha de tornar a casa per rentarla. La roba més exposada a la pèrdua, jaquetes i anoracs, així com
la roba esportiva pròpia de l’escola i la bata, es marcarà amb el
nom per tal d'identificar el propietari en cas de pèrdua.
Preguem vestir amb correcció i no estan permeses les peces de
roba amb missatges ofensius i / o grollers.
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Llengua anglesa a l’escola
Aquest curs 2019-20 seguirem tenint un mestre nadiu, auxiliar de
conversa, en llengua anglesa.

Amb el mestre auxiliar de conversa, durant una hora a la
setmana, realitzarem dinàmiques de speaking en grup reduït.
A més a més, en el darrers cursos, hem anat augmentant les hores
lectives d’anglés, amb espais com la “English week”, l’animació
lectora, i l’expressió oral a partir del centre d’interés dels projectes
treballats a
l’aula.

S0bre els telèfons
mòbils
Els alumnes
no poden fer
ús a l’escola
de telèfons
mòbils ni de
qualsevol
altre aparell
electrònic sense
l’autorització expressa del
mestre. Són objectes que
poden distorsionar el ritme de
treball i que els alumnes no
necessiten en horari escolar.
En cap cas l'escola es farà
responsable d'un
objecte
d'aquest tipus
que els
alumnes portin
a l'escola.

Horaris de visita mestres de primària
Directora general: Rosa Costa-Jussà, hores a convenir.
Director pedagògic: Víctor López, hores a convenir.
Cap d’Estudis de Primària: Lluís Daurella, hores a convenir.

Tutors/es
Tutora 1A - Xènia Colom: divendres a les 15:00h.
Tutora 1B – Laura Julià: dilluns a les 16:00h.

Tutora 5B – Lídia Ribas: divendres a les 9:00h.
Tutora 6A – Laura Murtra: dimecres a les 9:00h.
Tutora 6B – Jose García: dimecres a les 11:00h.

Tutora 2A – Laura Giménez: dimecres a les 16:00h.

Especialistes

Tutora 2B – Núria Danés: dilluns a les 9:00h.

Carme Moreu: dimarts a les 12:15h .

Tutor 3A – Carme Cid: dilluns a 9:00h.

Oliva Arévalo: divendres a les 12:15h.

Tutora 3B – Carme Oliván: dimecres a les 9:00h.

Sandra Rodríguez: divendres a les 9:00h.

Tutora 4A – Marta Valiente: dilluns a les 16:00h.

Angèlica Leiva: dijous a les 9:00h.

Tutor 4B - Alicia Medina: dilluns a les 16:00h.

Mireia Hernández: dilluns a les 16:00h.

Tutora 5A - Toni Colinas: divendres a les 12:15h

Arnau Morales: dilluns a les 11:00h.
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CALENDARI ESCOLAR 2019-2020
1r trimestre: del 12 de setembre al 20 de desembre (migdia)
2n trimestre: del 8 de gener al 3 de abril
3r trimestre: del 14 d’abril al 19 de juny (migdia)

DIES FESTIUS DEL CENTRE

Any 2019:
14 d’octubre

Dia de lliure disposició (aprovat pel CE Municipal)

1 de novembre

Tot Sants

6 de desembre

Dia de la Constitució Espanyola

Any 2020:
24 de febrer

Dia de lliure disposició (aprovat pel CE Municipal)

20 de març

Dia de lliure disposició (aprovat pel CE Municipal)

30 d’abril

Dia de lliure disposició (aprovat pel CE Municipal)

1 de maig

Festa del treball

1 de juny

Pasqua granada - Festa local El Masnou

29 de juny

Sant Pere - Festa Major El Masnou

CELEBRACIONS PRÒPIES D’ESCOLA:
Inici de curs
Festes populars: Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi i Mare de Déu de Montserrat
Concert de Nadal i Pastorets
Sant Josep de Calassanç i Santa Paula Montal
Eucaristia familiar a la Parròquia de Sant Pere
Pasqua
Festa de l’escola i Final de curs

Informacions a les famílies curs 2019-20

Escolàpies El Masnou

Setembre 2019

Nou curs… NOU LEMA!
És ja un costum arrelat als nostres centres educatius, el treball i la
descoberta dels valors associats al lema del curs. Enguany ens hem
proposat treballar el significat dels valors de la recerca de la veritat i la
senzillesa. Ho farem a través del lema: OBRE ELS ULLS.
Obres els ulls per conèixer, per tafanejar, per descobrir, per provocar, per
buscar.
A vegades exigeixes la mirada de l'altre per confirmar que t'escolta o
l’evites davant la por o el conflicte. Ara obres els ulls a un nou curs, el curs
2019-2020. Obre els ulls i mira al teu voltant, mira amb profunditat als qui
t'envolten. Obre els ulls a les necessitats dels qui tens al costat.
Obre els ulls a l'aventura de descobrir el detall, el que és petit, el que és
quotidià i senzill. Obre els ulls, i si no veus bé, demana ajuda, augmenta la
imatge, agafa la lupa, activa el zoom! Obre els ulls i no et creguis sempre el
que et diuen, utilitza la teva intel·ligència, tingues criteri propi, no deixis
que mirin per tu.
Obre els ulls a Jesús i deixa que Ell t'ajudi a obrir-los. Obre els ulls, mira
cap amunt i gaudeix de tot allò que et regala la vida.
Obre els ulls per fer pinya, per treballar des de la veritat, i la senzillesa
en el tracte, això ens distingeix a la comunitat educativa d’Escolàpies El
Masnou. Alumnes de l’escola, mestres i professors, famílies, personal
d’administració i serveis: equips de monitors de menjador, equips de cuina,
manteniment, neteja i secretaria… desitgem-nos TOTS un bon curs
2019-20!
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Fundació Escolàpies- Escolàpies El Masnou
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Jaume I, 3
Tel. 93 540 31 36
08320 EL MASNOU
som a les xarxes:
www.escolapieselmasnou.org
www.ampaescolapieselmasnou.org
@escolapies_mas9
@Escolapies_Mas9

e-mails:
direcciopedagogica@escolapieselmasnou.org
capestudisprimaria@escolapieselmasnou.org
secretaria@escolapieselmasnou.org
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