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Informació general 

Calendari i horari escolar 
12 de setembre de 2016: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, 

l'educació primària i l'educació secundària obligatòria. 

Horari especial 12 de setembre de 2016 

P3 

El 12  de setembre a partir de les 9.00 hi haurà portes obertes per tal que pares i nens 

puguin fer una adaptació a la classe. Els alumnes no es queden al centre sense els 

seus pares, que hi poden estar l’estona que vulguin tant al matí com a la tarda. 

ESO 

 

1r ESO de 9.00 a 10.30 h   2n ESO de 10.00 a 11.30 h 
3r ESO d’11.00a 12.30 h   4t ESO de 12.00 a 13.00 h 
 

El servei de transport el 12 de setembre arribarà al centre a les 9.00 i sortirà a les 

13.00 h. Els alumnes que acabin a les 10.30 o més tard podran romandre al centre 

mentre esperen que arribin els autocars i els que arribin abans també. 

 

Períodes de vacances 

Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017: vacances de Nadal. 

NOTA: El 22 de desembre 2016 no hi haurà menjador i les classes s'acabaran a les 

13.00 hores.  

 

Del 8 al 17 d'abril de 2017: vacances de Setmana Santa. 

 

21 de juny de 2017: acaben les classes a tots els centres. 

 

Horari intensiu del 5 al 21 de juny de 2017:  

 

Educació Infantil i Primària 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.00 a 13.00 9.00 a 13.00 9.00 a 13.00 9.00 a 13.00 9.00 a 13.00 

 

Educació Secundària 

 

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9 

8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 
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Treball de síntesi: del 5 al 9 de juny, l’horari serà de 8.30 a 14.00 hores. Els alumnes 

hauran de venir o el dia 12 o el dia 13 a exposar els treballs de síntesi entre les 8.30 

i les 13.00. 
 

A partir del dia 14 de juny hi haurà un horari especial en funció de les activitats de 

sortides i altres gestions (reclamacions i consultes de notes, lliurament de notes i de 

deures d’estiu).  

 

Festes locals:  

Dilluns 8 de setembre del 2016 (Fires i festes) 

Dilluns 29 de novembre de 2016 (Festa Major) 

 

Dies de lliure disposició: 

31 d’octubre de 2016 

9 de desembre de 2016 

27 de febrer de 2017 
 

Dia del rengle: Divendres 16 de juny de 2017 

L’horari d’Infantil i Primària d’aquest dia serà de 9.00 a 13.00 hores. 

 
Horari escolar:  

   

Educació Infantil i Primària 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 
9.00 – 12.00 

12.00 a 13.00 

 

15.00 – 16.30 15.00 – 16.30 15.00 – 16.30 15.00 – 1630 15.00 – 16.30 

 

 Horari oficial prescriptiu de 25 hores lectives 

 Horari no lectiu organitzat per l’AMPA. 

 

Educació Secundària 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

De 8.30 a 15.00 De 8.30 a 15.00 De 8.30 a 15.00 De 8.30 a 15.00 De 8.30 a 15.00 

 

 16.30 a 18.00  16.30 a 18.00  
 

 Horari oficial prescriptiu de 30 hores lectives 

 Horari no lectiu organitzat per l’AMPA. 

 

NOTA: Les activitats organitzades per l’AMPA  començaran el mes d’octubre per tal de donar temps a la seva organització i la 

disponibilitat dels monitors i espais.  



 

 

5 

ÍN
D

E
X

 

Notícies d’interès 

L’Institut Escola Jacint Verdaguer pertany a la xarxa dels centres pioners de l’escola 

NOVA pel s. XXI (EN21). El seu model educatiu pretén formar persones preparades 

per a la pràctica tant des del punt de vista intel·lectual com competencial. 

Serem un dels 26 centres que acompanyarem i ajudarem a altres centres i també 

ens nodrirem de les seves bones pràctiques. 

Escola del segle XXI: EN21 i els principis 

L’escola forma part dels 26 centres de tota Catalunya que lideren l’escola nova del 

segle XXI. La seva funció serà seguir millorant la formació dels nostres alumnes, 

aprendre entre nosaltres i ajudar a més de 300 escoles que també volen adaptar 

l’escola a la nova realitat i preparar els alumnes per al futur. 

 

Tots aquests 26 centres ens basem en els següents principis: 

 Que el centre d’aprenentatge són els alumnes i no la instrucció. 

 La programació parteix d’un punt de vista competencial, adaptant els 

continguts a la realitat més propera a l’alumnat i donant-li sentit en el treball 

globalitzat. 

 L’aprenentatge és de naturalesa social. 

 Les emocions són la  porta d’entrada principal de l’aprenentatge.  

 La motivació garanteix que els estudiants adquireixin coneixement i 

competències de manera eficient.  
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 L’esforç és la base de tot progrés, però no pot estar basat en la pressió, la 

monotonia o la por. 

 L’aprenentatge ha d’estar basat en la construcció de connexions  

horitzontals. 

 Educar és una tasca compartida i que només s’aconsegueix amb una 

participació i bona predisposició de tot l’equip docent, alumnes, PAS i 

pares i mares del centre. 

 L’aprenentatge parteix de la curiositat, de tal manera que es produeix 

quan hi ha preguntes/problema a descobrir. 

 L’avaluació contínua afavoreix l’aprenentatge. 

Comunicació Família-Escola  

El centre disposa d’una pàgina web (www.jverdaguer.org) que podeu consultar per 

estar informats de totes les novetats. 

A més d’ésser un entorn educatiu, també és un lloc per estar informat de tot el que 

es fa al centre. Veureu igualment que hi ha també accessos a blocs de cursos i 

també a la web de l’AMPA. 

APP de l’Institut Escola 

Disposeu d’una APP per instal·lar en aparells ANDROID i que us dóna accés a 

diferents serveis que us oferim i us permet consultar els butlletins d’avaluació, el 

correu personal, el calendari del curs, les circulars de tots els nivells educatius del 

centre i l’agenda escolar de tots els cursos d’ESO.  

Aquesta App està adreçada a les famílies i té com a objectiu facilitar la informació i el 

contacte entre escola-família. Però també pot ser de gran utilitat pels docents i els 

alumnes. 

Per instal·lar-la heu d’anar a Play Store des del vostre mòbil i cercar “ie jacint”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jverdaguer.org/
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Informacions variades 

 

Embolcalls per l’esmorzar 

Us recomanem que no feu servir embolcalls no reciclables (paper d’alumini, bosses 
de plàstic, tetrabicks...) i que en el seu lloc porteu una bossa de roba per retornar a 
casa. 

La sostenibilitat del nostre planeta passa per aquestes petites coses que faran del 
nostre entorn un espai més sostenible. 

Peces de roba 

Totes les peces de roba i estris dels més petits, així com les bates i  la muda de 
recanvi, han d'anar marcades amb les corresponents betes amb el nom del nen o 
nena. 
 
Tots els alumnes de P3 fins a 2n de Primària  han de dur una bata obligatòriament. 
Els nens i nenes d’Educació Infantil han de portar la bata amb el nom en 
MAJÚSCULES a la part esquerra del pit.  
 
El xandall de l'escola és obligatori des de P3 fins a 4t d’ESO. L’associació de 
pares i mares  disposa  d’aquest equipament i es pot comprar els primers dies de 
setembre. L’AMPA no obté cap benefici per la compra de xandalls i bates. Col·labora 
amb el centre desinteressadament,  posant-hi interès i esforç per oferir aquest servei 
a les famílies a preu de cost. 
 

Estada als patis dels nens amb les famílies a la tarda 

El pati d’Educació Infantil roman obert a les tardes. Des del centre entenem aquest 

espai com un lloc on pares i alumnes comparteixen amb altres pares i alumnes 

moments d’esbarjo. 

Us demanem que respecteu les normes del centre i que tingueu cura de les 

instal·lacions: pati, plantes, lavabos, papereres... Us recordem que no s’hi pot jugar 

a pilota..    

Altres informacions d’interès 

Quan un nen es queda esporàdicament al menjador, cal avisar tant al responsable 

de menjador com a la seva mestra. En cas d’utilitzar sempre el menjador, si un dia 

no s’hi queda també s’ha de fer el mateix. Cal avisar de les altes o baixes del 

menjador abans de les 10.00 hores. 

Si un nen o nena està malalt, té febre, diarrea o vomita..., s’haurà de quedar a casa 

per poder recuperar-se i evitar el contagi als companys. Les mestres no poden donar 

cap medicament, sense l’autorització del metge. 
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Per evitar contagi de polls, cal que reviseu els cabells dels vostres fills i filles 

periòdicament i, en cas de tenir-ne, fer el tractament a casa i no tornar a l’escola fins 

que no quedi cap llémena (ou de poll). 

Si desitgeu parlar amb la mestra del vostre fil demaneu hora. Si heu de comunicar 

alguna cosa ràpida a l’entrada o a la sortida, espereu fins que tots els alumnes hagin 

sortit. 

Pels aniversaris o sants no porteu llaminadures. En cas de voler-ho celebrar amb 

els companys es pot portar pa amb xocolata, coca, entrepans petits... No cal portar 

sucs. Aviseu a la mestra uns dies abans. 

Per un millor funcionament del ritme de la classe, us demanem puntualitat, tant a 

l’hora de l’entrada com de la sortida. En cas de no poder venir a buscar l’infant 

puntualment, la mestra el baixarà a la guarderia i caldrà abonar l’import que 

correspongui. 
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Composició de l’equip directiu i del Consell Escolar del Centre 

Equip directiu 

Director      Josep Maria Esteve   

Coordinadora de la diversitat Teresa Farrús 

  Cap d’estudis PRI   Imma Masana/ Anselm Alàs 

  Cap d’estudis ESO   Laura Becerra 

  Cap d’estudis adjunt ESO  Anna Casas 

  Secretària    Anna Guilera 

Consell escolar de centre 

DOCENTS 

                                Carme Jurado 

                                Pere Julià 

                                Jordi Franch 

Anna Casas 

Elisabet Forns 

Judit Centelles 

Noemi Morales 

 

  PARES 

   Rafael Berlanga 

   Carlos Bordanaba 

David López 

Gemma Mata 

Montse Guzman 

    

   REPRESENTANT AMPA 

   Ramon Rigol  

 

  ADMINISTRACIÓ LOCAL 

   Àngels Canals 

 

  PERSONAL NO DOCENT 

   Mercè Cuscó 

 

  ALUMNES 

   A determinar 

EQUIP DIRECTIU 

Director      Josep Maria Esteve  

  Cap d’estudis de Primària  Imma Masana      

  Cap d’estudis de Secundària Laura Becerra 

Coordinadora diversitat  Teresa Farrús (sense vot) 

  Secretària    Anna Guilera (sense vot) 
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Informacions de cada etapa 
 

Educació infantil (P3, P4 i P5) 
Equip docent 

Curs Tutor/a Suport Especialistes 

P3B Carme Travé   

P3A Raquel Cano   

P4B Assumpta Borràs   

P4A Antònia Jurado   

P5A Isabel Ruiz   

P5B Núria Roca  Lali Gargallo 

  Ula Bertran Pere Julià 

  Teresa Farrús Docent de música 

  Meritxell Ruiz 

(contractada per l’AMPA) 

Jèssica Vilanova 

 

Entrades i sortides 

Els alumnes d'Educació Infantil cal que entrin i surtin de l’escola per la porta de 

reixes del carrer Gelida. Els acompanyants dels infants de P3, P4 i P5 poden portar 

els seus fills entre les 9.00 h  i les 9.20 h i a les 15.00 h La recollida és a les 13.00 h i 

a les 16.30 h a la porta de la seva aula. 

 

Entrada relaxada 

Ens agrada començar el dia ben tranquils i per això aquest curs ens plantegem les 

entrades relaxades. Els nens i les nenes d’Educació Infantil poden anar arribant de 

les 9.00 h a les 9.20 h, temps que també poden compartir amb les famílies a les 

aules. 

Pensem que aquest tipus d’acollida ens permetrà unes bones condicions per a poder 

gaudir d’un temps d’intercanvi entre infants i adults i poder compartir el que passa a 

l’escola. 

Arribar a l’escola de manera tranquil·la, graonada i flexible ha de facilitar incorporar-

se progressivament a l’activitat diària del dia, respectant el màxim possible els ritmes 
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de cada infant. A més serà una oportunitat per poder establir vincles més estrets i 

poder atendre de manera individualitzada els infants i les seves famílies. 

 

El projecte lector 

Continuem amb els “30 minuts de lectura diària”. Aquesta experiència pretén millorar 

la comprensió lectora i hàbit lector, perquè  s’ha demostrat que millora els processos 

d’aprenentatge. Es farà al matí a partir de les 9.20 h. 

Sabreu que estan fent la sessió dels “30 minuts de lectura diària” perquè  hi haurà a 

la porta un cartell que us informarà que estan llegint i no es podrà interrompre la 

sessió. 

Treball per ambients 

Convertir l’escola en un entorn viu amb una metodologia de treball activa i 

respectuosa amb els ritmes dels infants ens porta a treballar en uns espais (aules i 

passadissos) on els infants puguin desenvolupar i portar a terme el seu 

aprenentatge. Espais per compartir, créixer, gaudir, sentir-se estimat i aprendre. 

Donem importància a l’aprenentatge mitjançant el joc, fomentant els hàbits d’ordre i 

l’actitud investigadora, on es desenvolupa la creativitat. Es potencia el treball en grup 

i l’aprenentatge cooperatiu afavorint l’atenció a la diversitat i el respecte pel ritme 

maduratiu de cada infant. 

Cada aula i passadís d’educació infantil és converteix en un espai diferent (poble xic, 

paraules, jocs matemàtics, construccions, artístic, experiments, moviment) on totes 

les tardes i en  petits grups heterogenis, els nostres infants aniran experimentant. 

Els informes i les avaluacions 

1a avaluació: desembre 

2a avaluació: juny 

 

Les reunions i contacte amb les famílies 

- Reunió pares d’infantil P3, P4 i P5 (dilluns dia 5 de setembre de 2016 a 

les 18 h sala d’actes d’ESO): Ordre del dia: Entrada relaxada, Treball per 

ambients, Adaptació del 1r dia dels infants de P3. 

- Reunió d’inici de curs per classes durant el mes d’octubre. 

- Reunions amb pares individualment. 

- Aquelles que els pares/mares o docents demanin. 
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Sortides i colònies 

Durant el curs es realitzen sortides i visites planificades en funció dels projectes de 

classe, treballs o l’interès dels alumnes. Rebreu informació de totes les sortides 

oportunament. 

Les colònies es realitzaran a P5, tindran una durada de dos dies i seran a la Casa 

de colònies “Escola del mar de Calafell” 

Activitat de piscina 

L'activitat de la piscina és obligatòria per a tots els alumnes de P4 i P5. L’activitat  

començarà  l’1 de març i finalitzarà el 31 de maig. L’horari serà el següent:  

P4: Els dijous d’ 11.30 a 13.00 h. 

P5: Els dilluns d’ 11.30 a 13.00 h.  

En cas de no assistència a aquesta activitat cal portar un justificant dels pares o del 

metge, que serà necessari per poder aprovar l'assignatura de Psicomotricitat. 

 

Desglossament econòmic de la quota 

FACTURACIÓ IE 2016-2017   P3 P4 P5 

Quota material   
105,00 105,00 105,00 

Materials i serveis als alumnes i famílies.    

10,00 10,00 10,00 

Piscina (pagament a l’Ajuntament)   
  8,25 7,50 

Quota AMPA                  1r FILL 59,00 59,00 59,00 

El primer fill té una quota de 59,    

el segon 19 i el tercer o més no paguen. 2n FILL 19,00 19,00 19,00 

4 Obres de teatre  (una obra en anglès al 
centre )   

21,00 21,00 21,00 

TOTAL  REBUT  PRIMER FILL   
195,00 203,25 202,50 

TOTAL  REBUT  SEGON FILL   
155,00 163,25 162,50 

TOTAL REBUT DEL TERCER O MÉS FILLS (el 
tercer o més fills ja no paguen la quota 
d’AMPA)   

136,00 144,25 143,50 
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Educació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)  
 

Equip docent 

Curs Tutor/a Suport Especialistes 

1rA Olga Ferré   

1rB M. Carmen Romero   

2nA Marta Vendrell   

2nB Meritxell Ferreiro   

3rA    

3rB Noemi Morales   

3rC Rosa Catasús   

4tA Sònia Moreno   

4tB Núria Barroso   

5èA Glòria Cid   

5èB Paquita Cavallé   

6Èa Montse Segura   

6èB Sílvia Monjas   

  Meritxell Ruiz Carme Jurado 

  Imma Masana Pere Júlia 

  Teresa Aznar Jèssica Vilanova 

  Josep Maria Esteve Carme Bohoyo 

  Docent nou/va Lali Gargallo 

   Docent de música 

 

Entrades i sortides 

Els alumnes de 1r i 2n cal que entrin a l’escola per la porta de reixes del carrer 

Gelida. 

Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è han d’entrar per la porta del pati dels grans, al costat 

del CAP (tot i que els de 3r faran les files al pati del primer cicle). Cal que deixeu 

els nens i nenes al pati, on els esperaran les mestres. 
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IMPORTANT: Cal que els pares de primer a sisè de Primària, quan els vingueu a 

buscar, els espereu als patis i NO als passadissos. 

Les portes de l'escola d'entrada/sortida dels alumnes restaran obertes cinc minuts  

abans d'entrar a classe i 5 minuts després d'haver-hi entrat. Si algun pare o mare 

volgués entrar a l'escola hauria de trucar el timbre d'entrada del carrer Gelida i dirigir-

se a consergeria. 

 

Cal que tots els alumnes que arribin tard per algun motiu portin un justificant de 

casa, si no és així es comptabilitzarà com un retard no justificat i donarà peu a  

sanció. 

  

Els dies que algun alumne resti a casa per malaltia o altra causa major, cal que la 

família truqui a secretaria al telèfon 938913952 (alumnes d’Infantil i Primària).  

Durant l'horari escolar no es permetrà l'entrada dels pares a les classes. Per 

qualsevol incidència s’haurà d’adreçar a consergeria o secretaria. 

 

Si algun alumne ha de sortir de l'escola per algun motiu cal que els pares  o algun  

familiar el passin a recollir. No es deixarà sortir a cap alumne sol. 

 

Els informes i les avaluacions 

1a avaluació: desembre 

2a avaluació: abril 

3a avaluació: juny 

Notes finals: juny 

 

Els informes els podeu veure mitjançant la nostra pàgina web a la icona GESTIÓ 
identificant-vos prèviament. Us recordem que a totes les famílies des de segon de 
primària fins a quart d’ESO ja els hem lliurat les claus per accedir-hi. 

Adreça: http://www.jverdaguer.org 

 

Als pares que els seus fills s’incorporin a primer de primària o que s’incorporin al 
centre, les hi farem arribar durant el primer trimestre del curs 2016-2017.  

 

Les reunions i contacte amb les famílies 

- Reunió d’inici de curs per classes durant el mes d’octubre. 

- Reunions amb pares individualment. 

- Aquelles que els pares/mares o docents sol·licitin. 

- Reunió informativa als  pares de sisè sobre el pas a ESO (període de 

preinscripció). 

http://www.jverdaguer.org/
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Actes de cloenda 

- Comiat alumnes final d’etapa de 6è. 

Sortides i colònies 

Durant el curs es realitzen sortides i visites planificades en funció dels projectes de 

classe, treballs o l’interès dels alumnaes. Rebreu informació de totes les sortides 

oportunament. 

 

Les colònies tindran una durada de tres dies i es realitzaran a 2n i 6è: 

- 2n: Casa de colònies  “La Censada”, Santa Margarida de Montbui 

- 6è: A concretar 

Activitat de piscina 

L'activitat de la piscina és obligatòria per a tots els alumnes de 1r fins a 4t de 

Primària. Aquesta activitat començarà el 3 d’octubre i finalitzarà el 31 de maig. 

L’horari serà el següent: 

1r:  dimecres de 15.00 a 16.30 h 

2n: dijous de 15.00 a 16.30 h 

3r:  divendres de 15.00 a 16.30 h 

4t:  dilluns de 15.00 a 16.30 h 

 

En cas de no assistència a aquesta activitat cal portar un justificant dels pares o del 

metge, que serà necessari per poder aprovar l'assignatura d’Educació Física. 
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Desglossament econòmic de la quota 

FACTURACIÓ IE 2016-2017   1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Llibres  en paper,  digitalitzats i quaderns.  De 
caràcter individual   

22,37 22,37 22,37 22,16 44,22 42,95 

Agenda escolar   
      3,25 3,25 3,25 

Quota material   
105,00 105,00 105,00 115,00 115,00 115,00 

Dossier d'anglès de 4t, 5è, 6è i 1r. ESO    
      5,00 5,00 5,00 

Materials i serveis als alumnes i famílies.    

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Piscina (pagament a l’Ajuntament)   

23,25 21,75 19,50 21,00     

Estris i Llibretes   
3,61 4,61 5,60 15,38 16,15 6,47 

Quota AMPA                  
1r 
FILL 

59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 

El primer fill té una quota de 59,    

el segon 19 i el tercer o més no paguen. 
2n 
FILL 

19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 

4 Obres de teatre  (una obra en anglès al 
centre)   

21,00 15,00 15,00 21,00 21,00 21,00 

Taller de Speaking    
      5,50 5,50 5,50 

Kinesiologia     
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TOTAL  REBUT  PRIMER FILL   
249,23 242,73 241,47 282,29 284,12 273,17 

TOTAL  REBUT  SEGON FILL   
209,23 202,73 201,47 242,29 244,12 233,17 

TOTAL REBUT DEL TERCER O MÉS FILLS (el 
tercer o més fills ja no paguen la quota 
d’AMPA)   

190,23 183,73 182,47 223,29 225,12 214,17 
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Educació secundària (1r, 2n, 3r i 4t)  
 

Equip docent 

 

 

Mercè Farreny Tutora de 1r ESO A 

Docent nou/va  Cotutor de 1r ESO A 

Mercè de la Cruz Tutora de 1r ESO B 

Joan Gusi Cotutor de 1r ESO B 

Ruth Torres Tutora de 2n ESO A 

Docent nou/va Cotutor de 2n ESO A 

Elisabet Forns Tutora de 2n ESO B 

Docent nou/va Cotutor de 2n ESO B 

Ferran Aluja Tutor de 3r ESO A 

Docent nou/va Cotutor de 3r ESO A 

José de los Reyes Tutor de 3r ESO B 

Antònio Carvajal Cotutor de 3r ESO B 

Jordi Franch Tutor de 4t ESO A 

Helena Garcia Cotutora de 4t ESO A 

Marzena Korzczakowska Tutora de 4t ESO B 

Sergio Altamirano Cotutor de 4t ESO B 

Docent nou/va Tutor de 4t ESO C 

Robert Muñoz Cotutor de 4t ESO C 

 

Laura Becerra Anglès 

Anna Casas Anglès 

Anna Guilera Català 

Roc Rovira Matemàtiques 

Jordi Sadurní Castellà 

Lourdes Salas Psicopedagogia  

Docent nou/va Música 

Docent nou/va Català 

  

Cicle Coordinadors de cicle Coordinadors d’objectius 

Primer cicle Elisabet Forns Roc Rovira 

Segon cicle Lourdes Salas Ruth Torres 
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Entrades i sortides 

 

El centre s’obre als alumnes a les 08:25 h i a les 8:35 h consergeria en tanca les 

portes d’accés. Els alumnes accedeixen al centre i en surten per la porta gran del 

pati del carrer Gelida. En entrar al centre l’alumnat accedeix a les aules per l’escala 

central de l’edifici. 

 

Els alumnes no poden abandonar el centre en horari lectiu (inclòs el pati). Per sortir 

del centre en horari lectiu, l’alumne ha de presentar prèviament una autorització 

escrita (preferiblement a l’agenda) dels pares o tutors legals.   

 

En cas que un alumne hagi de sortir del centre per motius de salut, visita mèdica o 

deure inexcusable, ha de ser recollit pel pare o la mare o tutor legal. 

Excepcionalment pot sortir prèvia presentació d’un justificant per escrit del pare o la 

mare o tutor legal. En els casos de malaltia, valorarem en cada cas si l’autorització 

telefònica de la família és suficient perquè l’alumne pugui sortir sol del centre. 

 

Els alumnes no poden anar ni tornar sols al poliesportiu. El professorat d’educació 

física és l’encarregat d’acompanyar-los en aquest trajecte. 

 

Cap alumne pot romandre dins les instal·lacions del centre, fora del seu horari lectiu, 

si no és amb autorització expressa. 

 

Els informes i les avaluacions 

 

Els informes del primer i segon trimestre s’hauran de consultar mitjançant l’aplicatiu 

del centre. Els butlletins del tercer trimestre i l’avaluació final de curs caldrà recollir-

los en persona el 21 de juny de 2017 (segons l’horari que s’indicarà mitjançant una 

circular). 

 

Els informes els podeu veure mitjançant la nostra pàgina web a la icona GESTIÓ 
identificant-vos prèviament. Us recordem que a totes les famílies des de segon de 
primària fins a quart d’ESO ja els hem lliurat les claus per accedir-hi. 

Adreça: http://www.jverdaguer.org 

 

Als pares que els seus fills s’incorporin al centre, les hi farem arribar durant el primer 
trimestre del curs 2016-2017.  

 

 

 

http://www.jverdaguer.org/
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Les reunions i contacte amb les famílies 

- Reunió d’inici de curs per classes durant el mesos de setembre o octubre. 

- Reunions amb pares individualment. 

- Aquelles que els pares/mares o docents sol·licitin. 

- Reunió d’orientació per 4t d’ESO. 

 

 

L’ús del portàtil 

Enguany el portàtil de l’alumnat de primer d’ESO serà propietat dels alumnes. Les 

famílies han d’haver comprat el portàtil Chromebook abans del 15 d’agost tal i com 

us especifiquem en el full annex. 

L’alumnat disposarà d’una guixeta amb una clau per guardar-lo durant horari lectiu. 

S’hauran de fer responsables de guardar-lo i de no perdre la clau (en cas de pèrdua 

de clau, la còpia costa 6 euros). 

El portàtil l’agafaran cada dia per emportar-lo cap a casa i el retornaran a l’endemà 

com a eina de treball diari a l’escola i a casa. 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes de 2n, 3r o 4t d’ESO que ho desitgin també poden portar de casa el seu 

ordinador portàtil (congelat) o Chromebook (gestionat pel centre). En aquest cas cal 

que passin per secretaria per concretar les condicions d’aquesta opció.  

 

L’ús del mòbil 

Està prohibit l’ús dins l’edifici escolar de rellotges amb alarma connectada, làsers, 

telèfons mòbils o qualsevol aparell o joguina que pugui interferir en el 

desenvolupament de les activitats escolars. El seu ús es considerarà cas de sanció. 

El docent confiscarà l'aparell i el lliurarà a direcció on romandrà en custòdia durant 

una setmana. El pare, mare o tutor legal el podran recollir en acabar aquest període. 

 

El centre declina qualsevol responsabilitat sobre l’eventual desaparició de dispositius 

electrònics o altres objectes de valor no necessaris a classe. 

 

Atenent a la llei de protecció de la pròpia imatge, en cas de voler realitzar fotografies 

o algun tipus de gravació cal demanar permís al professorat i a la persona o 

persones afectades. 

Data de recollida dels Chromebook: 

 1 de setembre, de 17 h a 18h a la sala d’actes de secundària. 

Caldrà portar el justificant d’accès o transferencia. 
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Es cas que en alguna ocasió sigui necessari emprar el telèfon mòbil per dur a terme 

alguna activitat acadèmica, el docent responsable de l’activitat avisarà a l’alumnat 

per tal que porti el dispositiu al centre i l’autoritzarà a fer-ne un ús puntual mentre 

dura l’activitat. 

 

Les recuperacions del setembre 

Els alumnes que tenen matèries pendents per l’avaluació extraordinària de setembre 

s’han de presentar el dia i hora corresponent:  

 

 

 

 Si t’has de presentar a alguna PROVA DE RECUPERACIÓ, cal portar el material necessari per fer 
la prova (bolígraf, etc) i LES TASQUES DE RECUPERACIÓ que tenies encomanades de l’àrea 
corresponent.  
 

 Si no has de fer proves de recuperació, però se’t va encomanar alguna TASCA DE RECUPERACIÓ 
(dossier, acabar feines, etc), també cal que la presentis el dia i hora que s’indica a l’horari 
anterior.  

Lloc: 

Sala d’actes 

Dijous 1 de setembre 2016  Lloc: 

Sala d’actes 

Divendres 2 de setembre 2016 

14.00 a 15.00 Matemàtiques (1r, 2n, 3r i 4t)  9.00 a 10.00 Castellà (1r, 2n, 3r i 4t) 

15.00 a 16.00 Anglès (1r, 2n, 3r i 4t) 

 

10.00 a 

11.00 

Física i Química (4t) 

Llatí (4t) 

Educació Física (1r, 2n, 3r i 4t) 

Matèries optatives (1r, 2n, 3r) 

Treball de síntesi (1r, 2n, 3r) i 

Projecte de recerca (4t) 

16.00 a 17.00 Català (1r, 2n, 3r i 4t) 

 

11.00 a 

12.00 

Plàstica (1r, 2n, 3r i 4t) 

Música (1r, 2n i 3r) 

Biologia i Geologia (4t) 

  

 

12.00 a 

13.00 

Treball per projectes (1r, 2n i 3r) 

CN i CS (3r) 

Socials (4t)  

Ètica (4t) 

  

 

13.00 a 

14.00 

Tecnologia (1r, 2n, 3r i 4t) 

Alemany (4t) 

Informàtica (4t) 
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Sortides i colònies 

A l’etapa de secundària considerem les sortides part important de l’aprenentatge. 

Per tant, se n’organitzen diverses al llarg del curs, relacionades amb el treball 

curricular. 

A cada nivell es realitzen, a més, els següents viatges: 

 
- 1r d’ESO: esports d’aventura a Sort 
- 2n d’ESO: viatge d’estudis a Dublín 
- 3r d’ESO:  esquiada a Andorra 
- 4t d’ESO: viatge fi de curs a concretar pels alumnes/tutors. 

  

  
Durant el curs s’organitzen també intercanvis d’alemany amb l’escola Franziskus 

Gymnasium de Mutlangen (Stuttgart) en el marc d'Intercanvi d'Alemany. 

 

Desglossament econòmic del material 

FACTURACIÓ IE 2016-2017   1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 

Llibres  en paper,  digitalitzats i quaderns.  
De caràcter individual   

22,51 49,87 20,00 17,90 

Agenda escolar   
    3,25 3,25 

Quota material   70,00 120,00 120,00 120,00 

Material fungible de laboratori   5,00 5,00 5,00 5,00 

Material fungible de  tecnologia   5,00 5,00 5,00 5,00 

Dossier d'anglès   5,00       

Materials i serveis als alumnes i famílies.    
10,00 10,00 10,00 10,00 

Estris i Llibretes   22,51 12,32 17,34 11,84 

Quota AMPA                  
1r 
FILL 

59,00 59,00 59,00 59,00 

El primer fill té una quota de 59,     

el segon 19 i el tercer o més no paguen. 
2n 
FILL 

19,00 19,00 19,00 19,00 

Obres de teatre       29,00 25,00 32,00 

Jornades esportives    
    7,00   

Assegurança escolar   
    1,12 1,12 

TOTAL  REBUT  PRIMER FILL   199,02 290,19 272,71 265,11 

TOTAL  REBUT  SEGON FILL   
159,02 250,19 232,71 225,11 

TOTAL REBUT DEL TERCER O MÉS FILLS 
(el tercer o més fills ja no paguen la 
quota d’AMPA)   

140,02 231,19 213,71 206,11 
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L’AMPA, els serveis i les activitats extraescolars 

Composició de la junta de l’AMPA 

Com ja sabeu, en el nostre centre pares i mestres treballen de manera conjunta amb 

l’equip directiu amb els mateixos objectius. El Projecte Educatiu de Centre (PEC)  i el 

Reglament de Règim Intern (RRI) marquen les línies i les directrius a seguir. Per 

aquest motiu l’AMPA i l’equip directiu treballem conjuntament i de manera coherent 

per tirar endavant aquest projecte ja des de fa mes de deu anys. 

 

Un cop per trimestre hi ha la possibilitat que pares i mares de l’escola assisteixin a 

les reunions de la Junta de l’AMPA per tal de proposar el seu punt de vista i poder, 

d’aquesta manera, recollir diferents opinions sobre diversos àmbits. Si algun pare o 

mare vol participar activament en la Junta i en alguna de les comissions de treball, 

cal que ho comenti a la mateixa Junta o a Secretaria (Esther Pla). 

 

PRESIDENT  Ramon Rigol 

SECRETÀRIA Estrella Cobos 

TRESORER    Elisabeth Martín 

VOCALS 

1. Rafa Berlanga 

2. Elisabeth  Martin 

3. David López 

4. Arantxa Molina 
 

ADMINISTRATIVA DE L’AMPA: Esther Pla 

LLIGAM AMB L’ESCOLA: Josep Maria Esteve  

LLIGAM AMB ELS DELEGATS DE CLASSE: Estrella Cobos  
 

CCoommiissssiioonnss  ddee  ttrreebbaallll  ddee  ll’’AAMMPPAA  
 

- Projecte de centre 

- Informació i comunicacions 

- Activitats extraescolars 

- Menjador escolar 

- Xerrades per pares 

- Festes 

- Recursos i materials 

- Relacions externes 

- Bates i xandalls. 
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Pares i mares delegats de classe 

 

Els delegats de classe tenen com a funció la dinamització dels pares i mares de la seva 

classe i la de crear un lligam directe entre els pares i l’escola.  Aquesta és una figura molt 

important que cal que potencieu entre vosaltres per tal de millorar la dinàmica de centre i 

organitzar diferents actes de classe i escola: Carnestoltes, Jornada cultural i esportiva, 

escola de pares, jornades de mares i pares manetes, sopar final de curs, festes de 

graduació de 6è i 4t d’ESO, acampades, sortides, berenars... 

 

Per tal que us pugueu dirigir als pares i mares delegats us informem que durant les reunions 

de principi de curs es presentaran els que vulguin continuar o es triaran els nous pares o 

mares que vulguin ser delegats de cada classe. 

 

Arran de la demanda dels delegats de la comissió de pares s’ha proposat fer un projecte 

amb l’objectiu de crear un espai on poder formar-se i també per intercanviar inquietuds, 

propostes i punts de vista sobre l’educació dels fills. 

Com que és un espai dedicat a les famílies, és molt important saber quins temes preocupen 

i interessen als pares i mares. Per això hem creat una enquesta on podreu escollir més 

d’una opció de cada tema, però cal prioritzar el que més us interessi. L’ enllaç estarà a la 

pàgina web de l’escola. 

  

 

PPààggiinnaa  wweebb  ddee  ll’’AAMMPPAA::    

https://sites.google.com/a/jverdaguer.com/infoampa/home  
També hi podeu accedir mitjançant la pàgina del centre amb la icona de WEB de l’AMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/jverdaguer.com/infoampa/home
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Serveis de l’AMPA 

Acollida matí i tarda 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

De 7.30 a 9.00 De 7.30 a 9.00 De 7.30 a 9.00 De 7.30 a 9.00 De 7.30 a 9.00 

De 16.30 a 

19.00 

De 16.30 a 

19.00 

De 16.30 a 

19.00 

De 16.30 a 

19.00 

De 16.30 a 

19.00 

  

  

Menjador 

 

El menjador escolar s’iniciarà el dilluns dia 12 de setembre i l’horari serà: 

 

Per Educació Infantil i Primària 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

De 13.00 a 

15.00 

De 13.00 a 

15.00 

De 13.00 a 

15.00 

De 13.00 a 

15.00 

De 12.00 a 

15.00 

 

Per Secundària 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

De 15.00 a 

16.00 

De 15.00 a 

16.00 

De 15.00 a 

16.00 

De 15.00 a 

16.00 

De 15.00 a 

16.00 

  
El dia 22 de desembre de 2016 no hi haurà servei de menjador. 

El darrer dia del servei de menjador serà el 21 de juny de 2016. 

  

PELS ALUMNES QUE ES QUEDEN DE MANERA FIXA AL MENJADOR: L’escola fa 

una previsió de monitors que ha de pagar de manera fixa durant tot el curs, això 

comporta que els alumnes que es quedin en aquesta modalitat i faltin algun dia, se’ls 

cobrarà la part corresponent al monitoratge (1 €). 
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Adquisició de material 

 Material escolar, xandalls i bates 

Durant la primera setmana de setembre  (dies 1, 2, 5, 6, i 7 de setembre) haureu de 

presentar el rebut de pagament  i recollir el material escolar, el xandall i la bata, si 

s’escau. 

 Chromebook (1r d’ESO) 

Podreu recollir el Chromebook el dia 1 de setembre, de 17h a 18h, a la sala d’actes 

de secundària. 

  

Activitats extraescolars 

Trobareu tota la informació en els fulls annexos a aquesta documentació. 
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Annexos 

 

 

 

PPrriimmeerraa  RREEUUNNIIÓÓ  aall  sseetteemmbbrree  aammbb  eellss  ppaarreess  ddee  PP33,,  PP44  ii  PP55  

El 5 de setembre de 2016 a les 18.00 hores la sala d’actes d’ESO es farà una reunió per 
informar de les novetats de funcionament.   

PPeerr  ppaarreess  ii  mmaarreess  ddeellss  nneennss  ii  nneenneess  ddee  PP33,,  PP44  ii  PP55  

  Cal que tingueu present portar (Recordeu que tot ha d’anar marcat                           

amb el nom) 

 MOTXILLA PETITA sense rodes (fàcil d’obrir i tancar) i a dins:  

o Tovalló de roba amb el nom. 

o Esmorzar (el millor, un entrepà embolicat amb paper de cuina dins una 

carmanyola o fruita). Procureu que no portin pastes recobertes de xocolata, ni 

suc ni actimels. 

o Una ampolla petita d’aigua o cantimplora amb el nom. 

 BATA amb el nom (lletra de PAL).  

 UNA BOSSA DE ROBA amb un recanvi sencer: calces o calçotets, mitjons, 

samarreta i xandall, per deixar-la al penjador (tot marcat amb el nom). Recordeu de 

canviar-ho segons la temporada. 

 UN PAQUET GRAN DE TOVALLOLETES HUMIDES. 

 UNA CAPSA DE 150 MOCADORS DE PAPER. 

 PER L’ACTIVITAT DE PSICOMOTRICITAT CAL PORTAR POSAT DE CASA: 

o XANDALL (el podreu comprar el dia que vingueu a buscar el quadern) 

o VAMBES AMB “VELCRO”. 

o MITJONS ANTILLISCANTS 

 

 Només P3: UNA FOTOGRAFIA GRAN (15 cm x 20 cm) i 2 de petites (tipus carnet). 

Cal portar-les el dia 5 de setembre a la reunió. 
 

 Només per al menjador: 

- BATA per al menjador amb el nom i una beta per penjar-la (no cal que sigui la de 

l’escola). 

- LLENÇOLS (60 cm x 120 cm) i una manta petita amb el nom, tot dins una bossa 

de roba o motxilla també marcada amb el nom. 

Mireu de no portar: 

- JOGUINES DE CASA 

- LLAMINADURES 

- XUMETS 
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Pagament de sortides i colònies 

Al llarg del curs organitzem diverses sortides i/o colònies l’import de les quals cal abonar a 
Caixabank mitjançant algun dels següents mètodes de pagament: 

- Per transferència en línia a l’IBAN ES57-2100-0078-3802-00487357. 

- Pagament als caixers automàtics de Caixabank amb llibreta de Caixabank o 
targeta de qualsevol entitat (ruta PAGAMENTS / NÚMERO SECRET / 
PAGAMENTS SENSE CODI DE BARRES / COL·LEGIS / ENTITAT 0488466 / 
IMPORT / REMITENT (nom de l’alumne/a) / REFERÈNCIA (lloc de la sortida i 
classe). 

 

Pagament del rebut annex de principi de curs (material, 
llibretes, llibres, teatre...) 

Cal que ingresseu l’import de la quota de principi de curs (material, teatre, AMPA...) abans 
del 7 de setembre. Ho podeu fer: 

- Per transferència en línia a l’IBAN ES84-2100-0078-3302-0054-2406. 

- Amb targeta de crèdit o dèbit el dia de presentació al centre. 

- En efectiu quan passeu pel centre. 
 

Cal que totes les famílies passeu pel centre (sala de psicomotricitat) a fer el pagament (en 

efectiu o amb targeta) o lliurar el comprovant de l’ingrés i recollir el material, els 
dies 1, 2, 5, 6 i 7 de setembre de 9.00 a 13.00 hores. 

 

Aquests dies també podreu adquirir la bata i el xandall. 

 

IInnffoorrmmeess  aa  pprriimmààrriiaa  ii  sseeccuunnddààrriiaa  

Us recordem que els informes els podeu veure mitjançant la nostra pàgina web a la icona 
GESTIÓ identificant-vos prèviament. Us recordem que a totes les famílies des de segon de 
primària fins a quart d’ESO ja els hem lliurat les claus per accedir-hi. 

Adreça: http://www.jverdaguer.org 

 

Als pares que els seus fills s’incorporin a primer de primària o que s’incorporin al centre, les 
hi farem arribar durant el primer trimestre del curs 2016-2017.  

http://www.jverdaguer.org/
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Adquisició de dispositius Chromebook a 1r d’ESO 

 

El curs 2016-2017 els alumnes de 1r d’ESO hauran d’utilitzar Chromebooks. L’adquisició dels 

dispositius s’ha de fer a través de l’empresa FDOS SOFTWARE INFORMATICA, qui fa la gestió de 
les llicències. 

Característiques del dispositiu: 

ACER Chromebook 14 CB3-431 ............. 270 € (IVA inclòs) 

 Pantalla 14” 

 2GB RAM 

 16 GB SSD – WIFI ac3 

 Bateria 3 cel·les ( 8 a 10 hores) 

 2 anys de garantia. 
 

Tots els alumnes de 1r d’ESO han de fer un ingrés al compte corrent (La Caixa o Banc BBVA) del 
distribuïdor dels ordinadors, amb data límit 15 d’agost. 

LA CAIXA   ES54-2100-0614-3902-0011-2138 

BANC BBVA  ES77-0182-7062-4702-0152-3286 

IMPORTANT: en el full d’ingrés s’han d’incloure el CODI: F17 i el nom i cognoms de l’alumne. 
(Exemple: F17 Antonio García) 

 

Ampliació de garantia per danys accidentals: 

DANYS ACCIDENTALS: És el dany produït al producte per un esdeveniment imprevisible, repentí, 
involuntari i fortuït que impedeixi el funcionament normal del bé assegurat o sigui perillós per al seu 
ús. 
 

Les famílies que ho desitgin poden adquirir una ampliació de la garantia per danys accidentals en el 
moment de la compra del Cromebook: 

1 Any Danys Accidentals – PVP: 20 € Iva Inclòs  

2 Anys Danys Accidentals – PVP: 48 € Iva Inclòs  

3 Anys de Garantia + 3 Anys Danys Accidentals – PVP: 69 € Iva Inclòs  

4 Anys de Garantia + 4 Anys Danys Accidentals – PVP: 99 € Iva Inclòs 

 

(Exemple: 270 € + 2 anys danys accidentals 48 € = Ingrés de 318 € 

Condicions Danys Accidentals: 

Trencadissa de Pantalla: 30 € de franquícia 2 reparacions màxim a l’any. 

Altres Danys Accidentals: 5 € de franquícia 2 reparacions màxim a l’any. 

 

El dia del lliurament dels equips (1 de setembre de 17h a 18h), l’empresa distribuïdora portarà 
fundes, ratolins, pendrives i auriculars, que els podreu adquirir en efectiu o mitjançant targeta de 
crèdit. (Per recollir els equips haureu de portar el comprovant d’ingrés o transferència). 

 


