BENVINGUDA AL NOU CURS 2018/2019
Donem la més cordial salutació a totes les famílies de l’escola.

■

Nou Equip Directiu

Aquest curs tenim canvis en la composició de l’Equip directiu, que queda de la manera següent:

•
•
•
•
•
•

Directora general:
Directora pedagògica d’Ed. Infantil i Primària:
Cap d’estudis d’Ed. Infantil i Primària:
Directora pedagògica d’ESO:
Cap d’estudis d’ESO:

Alba Pérez
Tània Barbero
Olga Múrcia
M. Josep Arévalo
Alba Coloma

Coordinadora de Pastoral:

Laia Camprubí

Agraïm la tasca duta a terme a l’Equip directiu durant aquests anys a la Míriam Fernández.

■

El lema del curs
Seguint amb el lema “ets un superheroi!” que ja vam començar fa dos anys per tal
de descobrir quin tipus de superheroi som; aquest any, un cop ja hem descobert
quins talents tenim i com els compartim amb equip; toca el següent pas: Obrir els
ulls i no perdre detall del que passa dins i al voltant nostre.
Recorda!!

ETS UN SUPERHEROI! OBRE ELS ULLS!
YOU ARE A SUPERHERO! OPEN YOUR EYES!

■

Projecte internacional Erasmus

E-STAFF - EUROPEAN STUDENT AMATEUR FILM FESTIVAL

Enguany l’escola comença un nou projecte Erasmus Plus de dos anys amb finançament de la Unió Europea.
Aquesta vegada es tracta d’un Projecte basat en l’intercanvi cultural i la producció de curtmetratges fets pels
alumnes.
Els principals esdeveniments del projecte seran les mobilitats i les filmacions amb tot el que suposen
(desplaçaments, enregistraments, edició...), sempre implicant-nos amb el patrimoni cultural de cada lloc i
amb els festivals de cinema més propers. Aquest primer any viatjarem a Itàlia i a Bulgària i alumnes d’Itàlia
vindran per gaudir junts del Festival CLAM de Navarcles. Al final del segon any es celebrarà un festival de
cinema propi on les escoles participaran amb les seves produccions.
Es tracta d’un projecte multidisciplinari on es posarà èmfasis en l’ús de les eines digitals, l’ús de l’anglès com
a llengua vehicular i en la producció creativa i pràctica del productes cinematogràfics (aprenent les tècniques
rellevants).

■

Nous espais i noves il·lusions!

Aquest estiu hem seguit fent obres i ens fa molta il·lusió compartir unes quantes imatges dels nous espais.
Seran les aules de p4 i esteu convidats a fer-hi una visita!

■

Accessos a l’escola

Recordem que les entrades i sortides a l’escola es faran de la següent manera:
-

EDUCACIÓ INFANTIL: Totes les entrades i sortides per la porta de fusta del C/Nou de Valldaura.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Totes les entrades i sortides per la porta del C/ Dos de maig.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: L’entrada de les 8h per la nova porta del C/Nou de Valldaura i l’entrada de
les 15h pel C/ Dos de maig. Les sortides es realitzaran totes pel C/ Bruc.

Tingueu present que cal fer les 
entrades i sortides de l’escola amb agilitat i respectant les zones
d’accessos. Us recomanem que arribeu amb temps però que si cal deixar aparcat el cotxe en doble fila
puntualmenta les entrades i sortides, 
que NO es faci al c/ Dos de maig.
Els que vingueu a recollir a alumnes de CM i CS recordeu que els mestres els acompanyem fins al pati
però estaria bé que 
acordéssiu un punt de trobadaamb els vostres fills.
Els alumnes de CS pugen sols a les aules.
Per tal que es pugui garantir una sortida segura és important que espereu els vostres fills a una
distància prudencial de les files. La rampa hauria de quedar lliure per facilitar el pas dels alumnes.
En cas de pluja els alumnes de Cicle Inicial es podran deixar i/o recollir a la porta del menjador.
MOLT IMPORTANT! 
Els alumnes que arriben al matí abans que s’obrin les portes han d’anar al
servei d’acollida matinal.

■

Convocatòria i dates de reunions d’inici de curs

4t d’Educació Primària - cicle mitjà
5è i 6è d’Educació Primària - cicle superior
2n ESO
3r i 4t ESO

■

1 d’octubre

17.30 h

8 d’octubre

18.30 h
20 h

Adquisició de bates i equipaments esportius

Recordeu que les comandes de bates i xandalls es faran via online entrant a la pàgina web de

l’escola. Accedireu mitjançant el botó de ROMPODA al peu de pàgina. Podeu passar per recepció a
provar talles i en cas de dubte, us atendran.

■

Horari d’administració i secretaria

Els horaris d’administraciódel centre són els següents:
dilluns, dimecres i divendres

de 8 a 10 h

dimarts i dijous

de 15 a 16 h

Els horaris de secretariaseran des de les 
7.45 h fins a les 18.30 h .
L’accés dels pares per a qualsevol tipus de gestió (recepció-secretaria, administració, direcció, entrevistes,
...), entrades i/o sortides fora de les hores habituals es farà per la nova entrada del C/ Nou de Valldaura 19.

■

Convocatòria de beques i ajuts

És oberta la convocatòria de beques d’ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Els
tràmits i tota la informació és al web 
www.gencat.cat/ensenyamenti s’han de realitzar via telemàtica.
La data màxima per presentar tota la documentació emplenada a secretaria és del dia 21 de
setembre.

■

Comunicació amb les famílies

Recordeu que tant els informatius com les informacions més rellevants les enviarem per mail al responsable
que ens consta a Clickedu.
Les famílies que encara no disposeu de la clau d’accés a la plataforma podeu demanar-la a secretaria.
Recordeu que és una contrasenya personal i intransferible.

■

Activitats coescolars

Anireu rebent la informació de tota l’oferta d’activitats coescolars a través de circulars específiques 
que
haureu de retornar a l’AMPA i bé les que siguin d’escola a Secretaria.

■

Recordatori del calendari del curs 2018/2019

El calendari del nou curs escolar es va aprovar en el Consell escolar del passat dia 18 de juny.
Els horaris del cursseran els següents:

●

Ed. Infantil i Primària
:

de 9 a 13 h i de 15 a 17 h

●

ESO
:

de 8 a 13.30 h i de 15 a 17 h
(1r i 2n ESO:
(3r i 4t ESO:

Els dies de lliure eleccióseran els següents:

La jornada continuadaen horari matinal:
tots:
EI/EP:

ESO:

Que tinguem un bon curs!!!
Manresa, 14 de setembre de 2018

divendres, tarda lliure)
dimecres i divendres, tarda lliure)

 de novembre de 2018
2
7 de desembre de 2018
22 de febrer 2019
25 de març de 2019
 1 de desembre
2
del 17 al 21 de juny
de l’10 al 21 de juny

de 9 a 13 h
de 9 a 13 h
de 8 a 13.30 h

