SALUTACIÓ
L’escola Bages som un centre acollidor de la diversitat d’alumnes i famílies que
conformen la població de Manresa. Apostem per l’educació en valors i en
l’aplicació de les tecnologies en l’àmbit escolar i seguint l’objectiu que la nostra
escola estigui en consonància amb el moment social actual.
Seguim insistint en el fet que TOTS I TOTES (famílies, mestres, institucions)
contribuïm amb el nostre esforç, mica en mica i dia a dia, a la tasca de treure
el màxim de cada alumne/a.
Considerant que la comunicació entre l’escola i les famílies és vital, volem
destacar la importància d’assistir a les reunions d’inici de curs programades
durant els primers dies de setembre. En aquestes reunions l’equip de mestres
exposa els objectius del curs, els criteris d’avaluació, el programa de sortides i
tallers, etc. És el moment en que els pares i mares podeu preguntar tots els
dubtes que tingueu en relació al nou curs escolar.
D’altra banda aprofitem també l’ús de les tecnologies com a canal comunicatiu
amb vosaltres. Per aquest motiu, continuem editant el llibret informatiu en
format digital per tal que al llarg del curs en pugueu disposar i consulteu la
pàgina web de l’escola i de l’AMPA, i us animem a seguir-nos a
www.escolabages.cat i www.ampabages.cat o també al twiter @escolabages.
Recordem que dins de la web de l’escola hi podreu trobar l’agenda amb totes
les activitats programades al llarg del curs, també un recull de fotografies de
les activitats realitzades i els enllaços corresponents al bloc de cada nivell
educatiu. A més, dins dels blocs, podeu trobar diferents activitats i recursos
educatius complementaris de les diferents àrees, per tal de poder ajudar als
vostres fills/es a reforçar i/o ampliar els seus coneixements. Us animem a
entrar-hi perquè us pugueu anar familiaritzant amb el seu funcionament.
L’equip Directiu actual continuem al capdavant d’aquesta escola, ara amb un
projecte definit que treballa pel bé de l’escola i que valora la col·laboració i
participació imprescindible del claustre i de l’Ampa, per tirar endavant els
objectius i arribar al somni d’una escola ideal pels nostres alumnes.
Que un centre millori i progressi és mèrit de tota la comunitat educativa. És el
resultat de la feina diària i constant de tot un col·lectiu de persones: del
professorat en totes les posicions i funcions, dels alumnes i les famílies, del
personal administratiu i de serveis.
Us demanem el vostre suport i confiança en la nostra tasca que consisteix en
buscar el bé comú. Dit això, desitgem que passeu un bon estiu i us esperem el
curs vinent amb moltes ganes.
Bon curs 2018-2019.
L’equip directiu.

CLAUSTRE DE MESTRES
Directora
Cap d’Estudis
Secretària

Queralt Villegas Servitja
Marta Ramírez Ortín
Inma Saborido Amate
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Especialistes d’Anglès
Marta Guitart Santos
Elena Rodríguez Cámara
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2018-2019
CALENDARI ESCOLAR
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Dies no lectius
Jonada intensiva
Dies lliure disposició
(no lectius)

CALENDARI ESCOLAR
Les classes començaran el dimarts 12 de setembre de 2018 i
acabaran el divendres dia 21 de juny de 2019.
Horari escolar:
Educació infantil i primària: De 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h.
Dies festius:
Any 2018:

Any 2019:

Divendres, 12 d’octubre.
Dijous, 1 de novembre.
Dijous, 6 de desembre.

Dijous, 21 de febrer.
Dimecres, 1 de maig.

Els quatre dies de festa de lliure disposició aprovats pel Consell
Escolar del Centre són:
Divendres
Divendres
Divendres
Dilluns 25

2 de novembre de 2018.
7 de desembre de 2018.
22 de febrer de 2019.
de març de 2019.

Períodes de vacances:
NADAL: Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós
inclosos.
SETMANA SANTA: del 13 d’abril de 2019 al 22 d’abril de 2019,
ambdós inclosos.
Jornada continuada:
Educació infantil i primària
De 9 h a 13 h:-divendres 21 de desembre de 2018
-del dilluns 10 de juny al divendres 21 de juny de 2019
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REUNIONS DE COMENÇAMENT DE CURS
CICLE
Educació infantil
(P-3, P-4 i P-5)

DIA

LLOC

Dimecres, 5 de setembre,
a les 17:30 h.

Cicle inicial
(1r i 2n)

Dijous, 6 de setembre,
a les 17 :30 h.

Cicle mitjà
(3r i 4t)

Dimecres, 5 de setembre,
a les 19 h.

Cicle superior
(5è i 6è)

Dijous, 6 de setembre,
a les 19 h.

Les reunions seran a les
aules respectives.

Aquestes reunions van adreçades als pares i les mares. Recomanem
que aquest dia els nens i les nenes no vinguin a l’escola per evitar
interrupcions i sorolls.
Si us és impossible deixar els nens a casa, l'AMPA ha previst un
servei de guarderia mentre durin les reunions.

HORARI DE DIRECCIÓ
L’horari destinat per atendre les famílies és:
Dimecres, de 9h a 11h
Per qualsevol tema urgent, també us atendrem fora d’aquest
horari, sempre i quan no estiguem fent classe.
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MATERIAL NECESSARI
EDUCACIÓ INFANTIL
COSES QUE CAL QUE PORTEU DEL VOSTRE FILL/A A P-3:
EL PRIMER DIA D’ESCOLA







1 got de plàstic amb el nom
1 tovallola petita amb una cinta per penjar-la
1 bata amb el nom al davant (escrit amb lletra de pal) i una cinta per
poder-la penjar
1 muda de recanvi (roba interior, pantalons, mitjons ,sabates i un jersei ) en una
bossa, que es quedarà a la classe, amb el nom
2 paquets de tovalloletes humides i 2 capses de mocadors de paper.
1 bata vella per fer pintura

PER DUR CADA DIA
 1 tovalló de roba i 1 bossa de roba mitjana per portar l’esmorzar (motxilla no)
Es recomana que es treguin els bolquers aquest estiu. Els nens/es han de
venir al setembre sense bolquers !!!

COSES QUE CAL QUE PORTEU DEL VOSTRE FILL/A A P-4:
EL PRIMER DIA D’ESCOLA








1 got de plàstic amb el nom
1 tovallola petita amb una cinta per penjar-la
1 bata amb el nom al davant (escrit amb lletra de pal) i una cinta per
poder-la penjar
1 paquet de tovalloletes humides
1 capsa de mocadors de paper
1 bata vella per fer pintura

PER DUR CADA DIA



1 tovalló de roba
1 bossa de roba mitjana per portar l’esmorzar (motxilla no)

COSES QUE CAL QUE PORTEU DEL VOSTRE FILL/A A P-5:
EL PRIMER DIA D’ESCOLA





1 bata amb el nom al davant (escrit amb lletra de pal) i una cinta per a
poder-la penjar
1 paquet de tovalloletes humides
1 capsa de mocadors de paper
1 bata vella per fer pintura

PER DUR CADA DIA


1 bossa de roba mitjana per portar l’esmorzar (motxilla no)

ÉS MOLT IMPORTANT QUE POSEU EL NOM A TOT EL QUE EL NEN O LA
NENA PORTI A L’ESCOLA.
7

CICLE INICIAL (1r-2n)






Un estoig buit (NO metàl·lic) que no sigui petit, tipus bossa amb cremallera.
Una carpeta amb gomes, mida foli, amb bossa interior (que sigui resistent).
Cal portar l’esmorzar en una bossa de roba (no motxilla).
Es recorda que tant el material com la roba han de dur el nom.
La roba (jaqueta, bata) ha de dur goma o cinta per tal de poder-la penjar.

CICLE MITJÀ (3r-4t)




Motxilla.
Un estoig NO metàl·lic COMPLET (llapis, goma, maquineta, colors de fusta, bolígraf
blau i vermell, un regle pla transparent d’uns 20 cm).
Una carpeta classificadora amb 12 separadors (mida FOLI).

CICLE SUPERIOR (5è-6è)







Un únic estoig complet: llapis, goma, maquineta, tisores petites, punta fina negre,
blau i vermell (no esborrables), colors de fusta i retoladors (opcional).
Una llibreta d’anelles pràctica i lleugera amb 8 separadors de plàstic per a cada
matèria i 20 fundes de plàstic.
Fulls quadriculats gruixuts amb marge mida DIN A4 .
Regle de 15 cm aproximadament.
Transportador, escaire i compàs.
Un retolador fluorescent.

Els alumnes, des de 3r fins a 6è, NO HAN DE COMPRAR CAP AGENDA,
perquè se’ls donarà a l’escola (s’inclou en la quota de material).
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OBSERVACIONS GENERALS
•

•
•

•

Per a un bon funcionament, es prega la màxima puntualitat en les
entrades i sortides de l’escola, així com en totes les activitats que
s’organitzin.
Les entrades i sortides dels alumnes es faran pel carrer Rosselló.

Per fer-les el màxim d’àgils us demanem que els nens i nenes de 1r a 6è
entrin sols a l’escola i que els acompanyants us abstingueu de pujar al
porxo i a les aules. Si és imprescindible pujar a l’aula, cal passar primer per
secretaria.
L’accés dels alumnes d’educació infantil es farà de la manera següent:

- P-3: per les escales del pati de parvulari.

- P-4: per la rampa d’accés de parvulari.
- P-5: per la rampa de l’edifici gran.
•

•

•

•

El pati de l’escola és d’ús exclusiu escolar i no podrà ser utilitzat fora de
l’horari sense el permís adient. El pati d’educació infantil és d’ús exclusiu
per als alumnes d’educació infantil i no pot ser utilitzat fora de l’horari
escolar (ni a partir de les 12:30h ni a les 16:30h).

Els alumnes que no utilitzin el servei de menjador, no podran quedar-se de
12:30h a 15h dins del recinte escolar. A partir de les 16:30h només hi
podran ser els que realitzin activitats extraescolars.

Quan un alumne/a arribi tard o falti per malaltia cal notificar-ho a l’escola.
De 3r a 6è cal que els pares ho justifiqueu mitjançant l’agenda escolar. És
obligatori notificar-ho a l’escola.
El pagament del material i les sortides es farà per domiciliació bancària:
Octubre: el material i les sortides del 1r trimestre.
Març: les sortides del 2n i 3r trimestres.

Les despeses generades pels rebuts retornats aniran a càrrec del titular del
número de compte.
•

•

•

Si un alumne/a no pot assistir a una de les sortides, colònies o altres
activitats a les quals ha estat apuntat, se li retornaran els diners, excepte el
20% de l’import total.
Els desperfectes que ocasionin els alumnes de manera intencionada o per
negligència hauran de ser reparats o reposats per qui els hagi ocasionat.
S’aplicarà la mateixa norma en el cas de pèrdua o desperfectes en els llibres
d’escola.
Durant l’horari escolar no està permès portar joguines, mòbil ni màquines
electròniques de joc. En cas de trobar algun aparell electrònic, quedarà en
dipòsit a la direcció de l’escola.
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•

Els alumnes d’EI, CI i CM han de portar bata, amb el nom al davant. Podeu
trobar la roba o la bata feta a:
Unilabor (Ctra. de Vic, 88)

•

Els dies d’Educació Física és obligatori portar xandall o equipació esportiva
i calçat esportiu. El conjunt esportiu de l’escola el podeu comprar a:
Unilabor (Ctra. de Vic, 88)

•
•

•

•

Recordeu-vos de marcar les peces de roba (bata, xandall, jaquetes, etc.)
per tal de poder-les retornar quan les trobem per l’escola.

Les peces de roba i altres objectes trobats es guarden a l’escola durant tot
el curs. Per recuperar-los heu d’adreçar-vos al conserge. Un cop acabat el
curs, les peces de roba no recollida es fan arribar a una entitat solidària per
poder ser reutilitzades.
Per normativa sanitària, en cas de malaltia o afecció contagiosa
(conjuntivitis, paràsits, etc.) els nens i les nenes no poden assistir a
l’escola.
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, la mare o
tutor/a aporti un informe del metge on consti la pauta, el nom del
medicament a prendre i que ha de ser administrat imprescindiblement dins
de l’horari lectiu. Així mateix, cal una autorització per escrit del pare, la
mare o tutor/a.

RECORDEU:
•

•
•

•
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Cal comunicar qualsevol canvi d’adreça, de telèfon o de número de compte
per tenir actualitzat el fitxer de dades de l’alumne. També cal que a l’escola
tinguem la targeta sanitària (TIS) per qualsevol necessitat d’assistència
mèdica urgent.
Durant el mes de maig rebreu la informació per sol·licitar la beca de
menjador.
Per canviar de religió a ensenyaments alternatius, o a l’inrevés, s’ha de
comunicar per escrit a direcció a principis del tercer trimestre, perquè es
pugui fer el canvi per al curs següent. No es pot fer cap canvi un cop el
curs hagi començat.
No està permesa l’entrada d’animals al recinte escolar.

MENJADOR ESCOLAR
•
•

•
•
•

•

•

•

•

L’AMPA és l’encarregada de la seva gestió i del seu funcionament.

El servei de cuina el fa l’empresa AUSOLAN, que elabora el dinar dins de les
mateixes instal·lacions de l’escola. El servei de monitoratge és a càrrec de
la fundació “La Xarranca”, del CAE.
Cada trimestre es lliurarà un llistat dels menús i aquesta informació també
estarà disponible a les webs de l’escola i de l’AMPA.

El servei de menjador començarà el dia 12 de setembre i acabarà el 21 de
juny.
El preu del menú serà de 6,20 €. En el cas que sigueu socis de l’AMPA,
l’AMPA us bonificarà cada menú amb 0,30 €, quedant el preu del menú en
5,90 €.

Cada dia al matí, els alumnes de 1r a 6è que es quedin a dinar hauran
d’apuntar-se a les llistes de menjador que hi haurà penjades a la classe. Pel
que fa als alumnes d’educació infantil, els pares es faran càrrec d’apuntarlos.
El cobrament dels dies que un alumne s’ha quedat al menjador es farà a
principis del mes següent per domiciliació bancària. En cas de no tenir-ho
domiciliat s’han de comprar els tiquets a la secretaria de l’escola.
En cas de retorn del rebut del menjador, es comunicarà a la família afectada
per tal que passi per l’escola a abonar en efectiu l’import corresponent. El
fet de no tenir els pagaments al dia comportarà que no es pugui fer ús del
servei de menjador.

Cal tenir pagats els deutes del menjador per poder-se quedar a dinar el mes
de setembre.

ORGANITZACIÓ:

L’equip de monitors/es de menjador està format per 10 persones i una
coordinadora. La seva tasca és vetllar pel bon funcionament del menjador i
perquè aquest sigui un espai educatiu on els nens i les nenes adquireixin uns
bons hàbits alimentaris, de conducta, etc.

També ofereixen activitats organitzades i lúdiques adequades als diferents
grups d’alumnes.
COSES A TENIR EN COMPTE:
•

•

•

La coordinadora disposarà d’una estona diària per atendre els pares que
vulguin comentar quelcom del menjador. L’horari d’atenció serà d’11h a 12h
de dilluns a divendres.
En cas d’accident durant l’horari de menjador, la coordinadora es posarà en
contacte amb els pares, per comunicar els fets i acordar si cal el trasllat al
centre sanitari corresponent.
El no compliment de la normativa per part dels alumnes serà notificat als
pares i pot comportar l’exclusió d’aquest servei.
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Menjador
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

NORMATIVA DEL MENJADOR

Entrar al menjador amb tranquil·litat sense córrer ni cridar.
Seure correctament a la taula.
Parlar sense cridar.
Respectar els altres.
Autonomia a l’hora de menjar.
Fer servir els coberts correctament.
El menjador és un espai de relació, no de joc.
Demanar permís per aixecar-se de la taula.
Treballar els hàbits de neteja i endreça:
- Rentar-se les mans abans i després de menjar.
- Fer servir el tovalló.
- Endreçar els coberts al recipient corresponent.
- No tirar menjar a terra ni als companys/es.
Responsabilitzar-se de les tasques típiques d’un menjador escolar.
Respectar les instal·lacions, els estris i els materials.
Menjar de tots els aliments que hi hagi cada dia, tret d’aquells en què
mèdicament hi hagi alguna incompatibilitat.
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, la mare o
tutor/a aporti un informe del metge on consti la pauta, el nom del
medicament a prendre i que ha de ser administrat imprescindiblement dins
de l’horari lectiu. Així mateix, cal una autorització per escrit del pare, la
mare o tutor/a.

Pati
• Educació en el lleure.
• Respecte pels companys/es i pels monitors/es.
• Respecte per l’entorn.
• Respecte per les instal·lacions, els estris i els materials del pati i els tallers.
• Compartir els jocs i les joguines.
• Recollir el material i els estris un cop acabada l’activitat.
• Escoltar i parar atenció a les explicacions dels monitors/es i dels altres
companys/es.
• Participar en els activitats proposades pels monitors/es.
• Fomentar la prevenció d’accidents al pati.
• Educar en la diversitat i el respecte a la diferència.
Dormir (per als alumnes de P-3)
• Hàbits de neteja abans i després de dormir.
• Respecte pels companys/es que dormen i volen descansar.
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LLIBRES DE TEXT CURS 2018-2019

1r PRIMÀRIA
I.S.B.N.
978-84-489-3960-1
978-84-481-8531-2
978-01-945-07-080
978-01-945-07-011

TÍTOL
Coneixement del medi. Cicle inicial 1r
Música 1r (llibre + CD)
Great Explorers 1 Class book + CD songs
Great Explorers 1 Activitybook

EDITORIAL
Barcanova
McGrawHill
Oxford
Oxford

MATÈRIA
Medi
Música
Anglès
Anglès

*El llibre de matemàtiques (Projecte InnovaMat) caldrà comprar-lo a l’escola, a les famílies que
tinguin els rebuts domiciliats, se’ls girarà un rebut la primera setmana de juliol amb l’import
d’aquest llibre (33€). La resta de famílies hauran de comprar-lo a la secretaria de l’escola la
primera setmana de juliol. Aquest llibre no es troba disponible a començos i llibreries.

2n PRIMÀRIA
I.S.B.N.
TÍTOL
EDITORIAL
84-216-5717-1
Quaderns de jocs de lectura "Quina regadora!" Bruño
978-84-682-2882-2 Matemàtiques
Vicens-Vives
978-84-489-3962-5 Coneixement del medi. Cicle inicial 2n
Barcanova
978-01-945-07-301 Great Explorers 2 Class book + CD songs
Oxford
978-01-945-07-226 Great Explorers 2 Activitybook
Oxford
Música s'utilitzarà el llibre comprat a 1r Música 1r (llibre + CD) Ed. McGrawHill

MATÈRIA
Català
Matemàtiques
Medi
Anglès
Anglès

LLIBRES DE TEXT CURS 2018-2019

3r PRIMÀRIA
I.S.B.N.
978-84-66-134-583
978-84-66-134-590
978-84-682-2083-3
84-661-2909-1
978-01-94-507-493
978-01-94-507-417
978-84-481-9226-6

TÍTOL
Llengua catalana 3r. Construïm
Llengua castellana 3r. Construïm
Matemàtiques 3. Activitats
Coneixement del medi 3
Great Explorers 3 Class book + CD songs
Great Explorers 3 Activitybook
Música 3r (llibre + CD)

EDITORIAL
Cruïlla
Cruïlla
Vicens-Vives
Cruïlla
Oxford
Oxford
McGrawHill

MATÈRIA
Català
Castellà
Matemàtiques
Medi
Anglès
Anglès
Música

4t PRIMÀRIA
I.S.B.N.
978-84-66-138-000
978-84-66-138-031
978-84-682-2980-5
84-661-2917-6
978-01-94-507-684
978-01-94-507-608

TÍTOL
Llengua catalana 4t. Construïm
Llengua castellana 4t. Construïm
Matemàtiques 4. Activitats
Coneixement del medi 4
Great Explorers 4 Class book + CD songs
Great Explorers 4 Activitybook

EDITORIAL
Cruïlla
Cruïlla
Vicens-Vives
Cruïlla
Oxford
Oxford

Anglès: es pot utilitzar la versió anterior del llibre class book. “Explorers class book”.
Música: s’utilitzarà el llibre comprat a 3r ed.McGrawHill.

MATÈRIA
Català
Castellà
Matemàtiques
Medi
Anglès
Anglès

LLIBRES DE TEXT CURS 2018-2019
5è PRIMÀRIA

I.S.B.N.
978-84-661-3476-7
978-84-661-3479-8
978-84-682-1473-3
978-84-412-2203-8
978-01-94-820-493
978-01-94-507-783
978-84-661-3485-9

TÍTOL
Llengua catalana 5è. Construïm
Lengua castellana 5è. Construïm
Matemàtiques 5 Activitats
Coneixement del medi 5. Projecte Tram 2.0
Great Explorers 5 Class book
Great Explorers 5 Activitybook
Música 5

EDITORIAL
Cruïlla
Cruïlla
Vicens Vives
Text-La Galera
Oxford
Oxford
Cruïlla

MATÈRIA
Català
Castellà
Matemàtiques
Medi
Anglès
Anglès
Música

Anglès: es pot utilitzar la versió anterior del llibre class book. “Explorers class book”

6è PRIMÀRIA
I.S.B.N.
978-84-661-3816-1
978-84-661-3819-2
978-84-682-1577-8
978-84-412-2205-2
978-019-482-05-09
978-01-945-07-981

TÍTOL
Llengua catalana 6è. Construïm
Lengua castellana 6è. Construïm
Matemàtiques 6. Activitats
Coneixement del medi 6. Projecte Tram 2.0
Great Explorers 6 Class book
Great Explorers 6 Activitybook

EDITORIAL
Cruïlla
Cruïlla
Vicens Vives
Text-La Galera
Oxford
Oxford

Anglès: es pot utilitzar la versió anterior del llibre class book; “Explorers Class book”.
Música: s’utilitzarà el llibre comprat a 5è.

MATÈRIA
Català
Castellà
Matemàtiques
Medi
Anglès
Anglès

OBJECTIUS:
•
•
•
•

L’AMPA

Ésser el portaveu dels pares.
Col·laborar amb la direcció i el professorat de l’escola en aquells aspectes
que afecten als nostres fills.
Vetllar perquè l’entorn dels alumnes sigui l’adequa’t.
Organitzar activitats i serveis que facilitin als pares la conciliació de la
vida laboral i familiar.

SERVEIS I ACTIVITATS:
• Servei despertador: acollida matinal entre les 7:45 i les 9:00.
• Reciclatge dels llibres de text : a partir de 3er i fins a 6è.
• Organització de casals a l’estiu i durant la jornada intensiva.
• Organització de festes tradicionals (castanyada, Carters Reials...).
• Organització de la Festa de la Primavera.
• Organització d’activitats extraescolars:
–
–
–
–

Esportives: judo, futbol, bàsquet, patinatge, iniciació esportiva, etc.
Participació en competicions escolars.
Culturals: teatre, ballet, música...
Científiques: LegoRobot, Scratch, Taller de ciència...
Recreatives: manualitats, funky, ...

INFORMA:
• A través de la pàgina web de l’AMPA (www.ampabages.cat).
AJUDA:
•
•

En els afers en què l’escola demani la seva col·laboració.
Econòmicament a l’escola en les despeses extraordinàries no previstes
en el pressupost general i que per consens es creuen necessàries.

COL·LABORA:
• Amb la resta d’AMPAs de Manresa per a vetllar i millorar la qualitat de
l’escola pública a la nostra ciutat i coordina esforços per garantir bons
serveis.
Col·labora també amb l’escola en l’organització de xerrades i
conferències...
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JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA
FAMILIA

CURS

President
CARLES ABAD

ABAD-VEGA

6è i 3er.

Secretari
JORDI RIBERA

RIBERA-POLO

2on i P3.

Tresorer
ALAN DICKS

ORELLANA-DICKS

1er.

VOCALS
ALBA BELLIDO

MERCÈ BOLLÓ
MARIÀ CLOP
ENRIC COMALLONGA
EVA DOMÍNGUEZ
MIQUEL FERRER
MARTA GARCIA
RAQUEL HERNÁNDEZ
MARTA HOLGADO
GEMMA MALET
NÚRIA MARAVER
SERGI PÉREZ
IGNASI PORTA
ORIOL PUIG
NOÈLIA RIBES
LAYLA SELIM
ALBA XARPELL

CASTELLANO-BELLIDO

GIMÉNEZ-BOLLÓ
CLOP-PORTÍ
COMALLONGA-PUJOL
COSTA-DOMÍNGUEZ
FERRER-FINA
GARCIA-GARCIA
GARCIA-HERNÁNDEZ
TOMASEVIC-HOLGADO
PRAT-MALET
ROSELL-MARAVER
PÉREZ-ALONSO
PORTA-MORROS
PUIG-GABRIEL
LLOBET-RIBES
FARGAS-SELIM
XARPELL-LÓPEZ

5è i 2on.

4rt i 3er.
5è i 1er.
1er i P4.
4rt.
1er.
3er i P5
4rt.
5è, 4rt i P4
3er i P5
2on i P3.
4rt i 2on.
6è.
3er, 1er i P3
5è i 1er.
4rt.
4rt i 2on.

COM FORMAR PART DE LA JUNTA DE L’AMPA

Tots aquells pares i mares socis de l’AMPA podeu formar part de la Junta. Per
ser-ho només cal que assistiu regularment a les reunions que la Junta celebra
aproximadament un cop cada mes. Demaneu a l’AMPA i informeu-vos dels dies
de reunió.
Us engresquem a entrar a la Junta: som poquets i hi ha molta feina per fer.
Ens calen nous membres, sobretot dels cursos d’infantil, per donar continuïtat
a les tasques engegades i per aportar noves idees.

Les reunions solen ser programades els dijous a les 21h a la sala de mestres
de l’escola.
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ASSEMBLEA I INFORMACIONS DE l’AMPA
La propera Assemblea de l’AMPA es celebrarà el dijous 18 d’octubre de
2018 a les 21h al menjador de l’escola.

És important la vostra assistència. Recordem que l’Assemblea és l’òrgan sobirà
de l’AMPA i la que marca la línia d’actuació dels pares/mares dins els òrgans de
representació escolars.
Al setembre se us farà arribar la convocatòria amb el corresponent ordre del
dia.
Altres notícies de l’AMPA:

• Durant el curs, la secretaria de l'AMPA romandrà oberta de dilluns a
divendres de 16:30 a 17:30.

• La quota de l'AMPA aprovada per l'Assemblea General el 20 d’octubre de
2016 per al curs 2018/19 és de 35€ per família. El pagament dels rebuts
es farà mitjançant domiciliació bancària al juliol del 2018.
• Les famílies que no tinguin domiciliat els rebuts han de pagar-los a la
secretaria de l'AMPA o fer l’ingrés corresponent al número de compte de
l’AMPA ES17-2100-4820-7922-0007-7016.

• Estar al corrent del pagament de la quota de l'AMPA és
indispensable per a la inscripció en qualsevol de les diverses
activitats que organitza l’AMPA (extraescolars, casals, acollida
matinal...) .

• Les despeses originades pel retorn de rebuts impagats seran a càrrec de
la família destinatària del rebut.

• El període d’adhesió al “Club del Llibre reciclat” per al curs 2018/19 serà
del 2 de maig a l’10 de maig de 2019.

• Aquest any, les activitats extraescolars comencen el 17 de
setembre. Els nens/es de P3 es podran inscriure del 12 al 14 de
setembre.
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SERVEI DESPERTADOR
(acollida matinal)
Amb aquest servei es vol oferir als pares/mares de l’escola Bages un servei
d’acollida matinal per als seus fills abans de l’inici de les classes matinals.
Es començarà el dia 12 de setembre amb l’inici del curs escolar. El preu del
tiquet diari és de 2,5 €. Si us interessa disposar d’aquest servei tot el mes el
preu és de 35 €.
A partir de l’1 de setembre qui estigui interessat pot fer l’ingrés de
l’import corresponent al mes de setembre, al compte de ES17-2100-4820-79220007-7016 de CaixaBank (a qualsevol sucursal) i cal que ens ho notifiqui abans
del 9 de setembre mitjançant correu electrònic a ampabages@gmail.com,
per tal de poder fer la previsió adequada.
A l’iniciar-se el curs es facilitarà els tiquets corresponents a l’import pagat. El
primer dia davant la impossibilitat de que els pares disposin dels tiquets
corresponents, n’hi haurà prou amb la justificació bancària de l’ingrés.
La monitora rebrà a partir de ¾ de 8 del matí als nens a mida que vagin
arribant. Els nens podran esmorzar (s’haurà de portar l’esmorzar), llegir
contes, fer els deures, etc. Es tracta de fer activitats pausades. Quan arribi
l’hora d’entrar a l’aula, la monitora els acompanyarà a les respectives files.
A la web de l’AMPA podeu trobar fotografies de les activitats que duen a terme
els nens durant aquest servei.
Els nens de l'acollida matinal han d'entrar pel carrer de la Sèquia, ja que les
activitats d'acollida es duen a terme a la biblioteca de l'escola.
Cal recordar que per poder fer us d’aquest servei s’ha d’estar al
corrent del pagament de la quota de l’AMPA.
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CLUB DEL LLIBRE RECICLAT
Programa de reutilització de llibres de text

Aquest projecte, engegat en el curs 2006/2007 i que comprèn els cursos de 3r
a 6è de primària, té com objectiu l’aprofitament dels llibres de text (no els
quaderns d’activitats, que es compren nous cada curs) amb la finalitat de
reduir la despesa en llibres, i alhora inculcar als nostres fills valors com el
respecte als béns comuns, el reciclatge, etc.
No s’ofereix a 1r. i 2n. de primària degut a que els llibres que fan servir no es
poden reciclar, la pràctica totalitat són llibres d’activitats.

Per poder participar en el Club del Llibre Reciclat cal signar un contracte
d’adhesió i estar al corrent del pagament de la quota de l’AMPA.

A l’abril del 2019 farem arribar un full informatiu a tots els nens de 2n curs de
primària on us explicarem com podeu ser membres del Club. Les famílies de
3er a 6è que en el seu moment no vàreu signar el contracte d’adhesió i ara
estigueu interessats en adherir-vos al Club podreu passar per l’AMPA a signar
el contracte al maig de 2019, i heu de tenir en compte que l’últim dia de curs
haureu de retornar els vostres llibres a l’escola, en bones condicions.
Si algun nen/a vol fer-se del Club a partir de 4rt curs en endavant, caldrà que
lliuri a l’AMPA el seu lot de llibres del curs actual de manera altruista i
desinteressada.

Ser membre del Club de Llibre Reciclat dona dret a rebre el lot sencer dels
llibres, més els quaderns, a principis de setembre. L’import varia d’un curs a
l’altre, i comprèn el preu de tots els llibres escolars. Només es signa el
contracte al principi, i ja serveix pels altres anys.
A més cal tenir present que:







S’han de folrar els llibres amb fundes plastificades no adhesives.
Escriure el nom de l’alumne en llapis o etiqueta adhesiva sobre el plàstic.
Evitar escriure i subratllar els llibres (en tot cas, en llapis).
Inculcar als vostres fills la conservació dels llibres.
Si un llibre es perd o es fa malbé la família haurà de substituir-lo
abonant el seu cost. En cas contrari es donarà de baixa al club.
Al final de curs els llibres s’han de deixar a l’escola, inclosos els CD o
CDRom que alguns d’ells porten.

Els llibres són revisats un cop es retornen, i en cas de detectar un llibre no
cuidat convenientment es penalitza econòmicament amb 5, 10 o 15€ depenent
de l'antiguitat del llibre.
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DISTRIBUCIÓ DELS LLIBRES
Pels nen/es que formen part del Club del Llibre Reciclat
Lloc de recollida: Biblioteca de l’escola
__ CICLE
Mitjà

Superior

3r i 4t

_____

5è i 6è

DIA__________

5 setembre

6 setembre

____ HORARI

18h a 18:50h.

18h a 18:50h.

Procureu respectar els dies adjudicats per tal de facilitar la feina.
NOTES IMPORTANTS:
A partir d’aquest curs és obligatori folrar els llibres amb fundes de plàstic, que
seran lliurades per l’AMPA juntament amb el lot de llibres.
Aquelles famílies que tinguin algun pagament pendent amb l’AMPA (ja sigui de
la quota de l’AMPA, del rebut del Club del Llibre reciclat o per qualsevol altre
concepte), hauran d’abonar l’import pendent en el moment de recollir els
llibres. Altrament NO se’ls podran endur.

CANAL DE COMUNICACIÓ PER WHATSAPP
L’AMPA ha obert un nou canal de comunicació amb les famílies per tal de
mantenir-les informades de totes les activitats que fem a l’escola.
És un canal unidireccional i només s’envia informació útil.

Si voleu afegir-vos, heu d’enviar un whatsapp al número 627 80 80 85
informant de quina família sou i a quin curs teniu els nens/es.
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