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Després d’uns dies d’haver començat el curs amb totes les seves activitats
en marxa, el Consell escolar, la FAMPA i l’equip de mestres vol compartir
informació per informar-vos de les activitats generals del centre i facilitar el
nivell organitzatiu el curs escolar 2019-2020.

La composició actual del Consell Escolar és la següent:
Presidenta:
Secretari:
Cap d'Estudis:
Representant Municipal:
Representant del personal
d'administració i serveis:
Representant de l'AMPA:
Representants dels pares i
mares:
Representants dels
professors:

Carme Blanco
Josep Moyano
Sandra Campos
Aurora Mendo
Ascensión Pérez

Salvador Sorribes
Wilmar Castillo, Carlos Durán, Laia Comas, Laia
Balsera i Erika de la Hoz.
Clara Álvarez, Paco Vázquez, Xantala Lafuente,
Beatriz Ojeda, Mayte Palacios i Miquel Sansaloni.

EQUIP DIRECTIU:
Direcció:
Cap d’Estudis:
Secretari:

Carme Blanco
Sandra Campos
Josep Moyano

EQUIP DE MESTRES i GRUPS D'ALUMNES

PARVUL.

P-3

C.I.

1r

P-4
P-5

2n

C.M.

3r

C.S.

5è

4t

6è

A
B
A
B
A
B

EDUCACIÓ INFANTIL
Mónica Nin
Ester Rodés
Cristina Rodrigo
Ester Navarro
Sílvia Carretero
Esther Rodés

A
B
A
B

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Beatriz Ojeda
Mónica Perera
Judit Alfonso
Marta García

A
B
A
B

Laura González
Sonia Carmona
Miquel Sansaloni
Montse Orozco

A
B
C
A

Angel García
Sandra Campos
Cristina Romo
Ana M. Pérez
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B
Carme Blanco
C
Elisabet Ponce
PROFESSORS/ES ESPECIALISTES I DE REFORÇ:
ANTONI GOMIS: Música
LIDIA ESTEBAN: Ed. Especial a Ed. Infantil i C. Inicial.
ELENA FORTEA: Educació Especial a C. Mitjà i C. Superior.
SANDRA CAMPOS: Educació Especial a C. Mitjà i reforç C. Inicial.
MIQUEL SANSALONI: Ed Física a C. Mitjà.
PACO VAZQUEZ: Psicomotricitat a Ed. Infantil, Ed. Física a C. Inicial i C. Superior.
JOSEP MOYANO: Anglès a C. Mitjà i C. Superior.
HELENA LIZANDRA : Anglès
SONIA CARMONA: Laboratori i Plàstica en anglès, Anglès a C. Mitjà.
HELENA LIZANDRA: Anglès Ed Infantil i Cicle Inicial
XANTALA LAFUENTE/MAITE PALACIOS: Reforç a Ed Infantil
CARME BLANCO: Matemàtiques i Català C. Superior, reforç C. Mitjà i Inicial.
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
PILAR MARTÍNEZ/OLGA RODRÍGUEZ : Auxiliar de Necessitats Educatives Especials.
TERESA ROMERO: Suport a tasques docents a P3 (TEI).
ASCENSION PEREZ: Administrativa del Departament.
ALFREDO SUAREZ: Conserge.
ANGELS ZAPATA: Secretària de l’AMPA.
EQUIP DE COORDINACIÓ:
ED. INFANTIL:
ESTER RODÉS
CICLE INICIAL:
BEATRIZ OJEDA
CICLE MITJÀ:
SONIA CARMONA
CICLE SUPERIOR:
ELISABET PONCE

PISCINA
Des de l’escola organitzem la participació en les activitats de piscina en els
equipaments municipals de Cornellà. Es realitza a Can Millars des d’Ed.
Infantil-3 anys fins a 2n de primària i a Can Mercader per l’alumnat de 3r i
4t de primària.
Els dies que hi ha activitat de piscina, els alumnes han de portar: gorra,
banyador, sabatilles, tovallola pels peus i barnús, tot dins d’una motxilla.
L’assistència a l’escola comporta que els alumnes puguin fer totes les
activitats programades, inclosa la piscina. Els alumnes que per raons de
salut no puguin fer aquesta activitat han de presentar un justificant mèdic.
La quota de l'activitat ve determinada pels costos de la piscina, monitors i
el transport.
Els horaris previstos per aquest curs són:
Parvulari - 3 anys - dilluns: matins, de 10h. a 12h. a Can Millars.
Parvulari - 4 anys - divendres: matins, de 9:15h a 11:15h. a Can Millars.
Parvulari - 5 anys - dimecres : matins de 9h. a 11h. a Can Millars.
1r de Primària: dijous: matins de 9:30h. a 11:30h. a Can Millars.
2n de Primària - dimarts: matins de 9:30h. a 11:30h. a Can Millars.
3r de Primària: dijous: matins de 10:30h a 12:30h. a Can Mercader.
4t de Primària - dimarts: matins de 10:30h a 12:30h. a Can Mercader.
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L’activitat de piscina comença la primera setmana del mes d'octubre i acaba
la darrera setmana del mes de maig. Els grups de P3 pot començar una
mica més tard segons l’adaptació dels nens i nenes.
MONITORS/ES ACOMPANYANTS DE PISCINA CURS 2019/2020
NIV.

MONITORS/ES

P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t

Marga Sacristan i Zuleyca Baladon
Marisa Luna i Silvia Moya
Natalia Rodriguez i Lorena Campos
M. Jose Barreda i Andrea Palacios
Ester Viñales i Marga Gordo
Silvia Piñar
Cristina Lorenzo

COLÒNIES ESCOLARS
L’escola Sant Miquel organitza un programa de colònies escolars que forma
part de la programació general de cada curs. Els alumnes hi van
acompanyats pels tutors respectius i altres mestres especialistes i monitors
de menjador. Les quotes es paguen amb rebuts mensuals. Les dates i llocs
són els següents:
NIVELL
4 i 5 anys
1r
2n
3r
4t
5è
6è

DATES
6, 7 i 8 de maig
6, 7 i 8 de maig
6, 7 i 8 de maig
29, 30 i 31 d’octubre
29, 30 i 31 d’octubre
29, 30 i 31 d’octubre
19, 20, 21 i 22 de maig

LLOC
Castell de Fluvià Santa Maria de Palau Tordera
El Pinar- Canyelles
Can Clarens – Vallgorguina
Artur Martorell- Calafell
La Carral- Riné – Solsona
La Cot – Olot
Alberg Mn. Antoni Batlle-Deltebre

BIBLIOTECA PETIT PRÍNCEP
La biblioteca romandrà oberta com a servei extraescolar d’octubre a
maig, ambdós mesos inclosos. L’horari de la biblioteca és de 16:45h a
18:30h de dilluns a dijous, a càrrec de la Sra Ana Grueso.
Recordeu que la biblioteca hi ha unes normes a seguir de funcionament,
ordre i comportament.
La Biblioteca és un espai per llegir, fer feina, consultar llibres, mirar
contes... En cap cas és un espai per acollir alumnes sols o famílies que
esperen per a la realització d’altres activitats extraescolars. TOTS hem
d’ajudar a que l’estada i ús en horari extraescolar sigui coherent amb les
normes de l’horari escolar. És la millor manera d’iniciar-los i ensenyar-los a
fer un ús correcte d’aquest espai.
Periòdicament, des de l’AMPA, es publica un butlletí amb novetats i
activitats diverses organitzades com tallers, compte contes,...
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ALTRES SERVEIS


SERVEI D'ACOLLIDA (OFERTAT PER L’AMPA).

Recordem que el servei d’acollida donat per l’AMPA funcionarà sempre i
quan hi hagi un mínim de 10 nens/es.
Matí: de 7:30 a les 9:00. Tardes: de 16.30 a 17.30
Lloc: menjador de l’escola. Telèfon: 933769056 (escola)
La quota dels socis prevista per aquest curs és: acolliment matí mes sencer
26 euros; acolliment matí ½ mes 18,5 euros; acolliment tarda mes sencer
26 euros; acolliment tarda ½ mes 18,5 euros; acolliment matí i tarda tot el
mes 44 euros; acolliment eventual 3 euros.
Des de l’escola recomanem que per no fer una estada tan llarga dels nens
a l’escola es faci servir el servei d’acollida o bé en franja de matí o bé en
franja de tarda.
MONITORS/ES D’ACOLLIDA CURS 2019/2020
ACOLLIDA
MATÍ

HORARI
7:30h. a 9h.
8h. a 9h.

MONITORS/ES
Sara Rodríguez
Irene Meazza

MENJADOR
El Consell Escolar del centre cedeix a l'AMPA Sant Miquel la gestió del servei
de menjador. Enguany ofereix el servei “Plats de colors” Hi ha constituïda
una Comissió mixta de Menjador que s'encarrega directament de la gestió
educativa, administrativa i econòmica del servei. Està formada per:
Representants dels pares: Thaïs Casillas i Laura Ruís
Representants de l’empresa de menjador: Iñaki González i Irene Meazza
Representants del centre: Esther Rodés i Carme Blanco.
El menjador ofereix el servei als alumnes des de P3 fins a 6è. El menjar
s'elabora al propi centre. El servei funciona tots els dies lectius del calendari
oficial del curs.
Les quotes de socis de l’AMPA de menjador es cobren mensualment en
funció dels dies que es faci ús del servei; per aquest curs són:
COST DIARI (fixos)

5,90

EVENTUAL

6,50

Retorn del cost del menjador

2,80

*En cas d’absència dels alumnes es retornarà el cost del menjar
(2,80euros) a partir del 3r dia d’absència continuada.
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Els alumnes de P-3 i P-4 han de portar: un tovalló diari i un llençol
ajustable de mida de llitet, que es canviarà cada setmana (es donarà els
divendres per rentar i caldrà portar-lo el dilluns de cada setmana). Tot
marcat amb nom i cognoms.
Els alumnes de P-5, 1r i 2n han de portar un tovalló de roba diari, marcat
amb nom i cognom.
L'atenció als alumnes està assignada als monitors de Plats de colors. Els
monitors responsables dels diferents grups són:
MONITORS/ES DE MENJADOR I EQUIP DE CUINA CURS 2017/18
NIVELL MONITORS/ES
TIPUS D'ACTIVITAT
P3
P4
P5

1r
2n
3r
4t
5è
6é

Marga Sacristan i Zuleyca
Baladon
Marisa Luna i Silvia Moya
Natalia Rodriguez i Lorena
Campos
M. Jose Barreda i Andrea
Palacios
Ester Viñales i Marga Gordo
Silvia Piñar
Cristina Lorenzo

Dinar i dormir

Pepi Carrasco
Alberto Pacheco

Dinar, joc lliure i organitzat, tallers, programacions…

Dinar i dormir
Dinar, joc lliure i organitzat, tallers, programacions…

Dinar, joc lliure i organitzat, tallers, programacions…
Dinar, joc lliure i organitzat, tallers, programacions…
Dinar, joc lliure i organitzat, tallers, programacions…
Dinar, joc lliure i organitzat, tallers, programacions…
Dinar, joc lliure i organitzat, tallers, programacions…

MONITORA ANGLÈS

Diana Albes

COORDINADORA

Irene Meazza

EQUIP DE CUINA

José , Alícia Solà i Mary Sánchez

Servei PLATS DE COLORS

Iñaki González

Al menjador, aquest curs 2019-2020:
 Per millorar la qualitat dels aliments, seguirem introduint productes
ecològics i de proximitat.
 Es disposa d’un servei de nutricionista al servei dels pares i mares
per tasques d’assessorament, així com per l’adaptació dels menús a
les possibles intoleràncies alimentàries.
 Reforcem la coordinació del servei de menjador, treballant a partir
d’una comissió mixta (empresa, AMPA, professorat i direcció).
 Al llarg del curs els monitors/es continuaran formant-se de cara
a obtenir més eines i recursos per a la intervenció educativa amb els
infants.
 Al finalitzar cada trimestre, es passarà una enquesta perquè les
famílies puguin valorar el servei de menjador i facin propostes
de millora.
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Els pares i mares que ho desitgin, podran dinar al menjador
escolar els dimarts. Concertar dia prèviament amb la secretària de
l’AMPA (Sra. Àngels).
Es reforça l’equip de monitoratge amb una monitora que farà la
seva tasca en llengua anglesa. L’actuació es durà a terme durant
l’estona de joc al pati.

Pel que fa al servei de menjador dels dos darrers dies dels diferents
trimestres (Nadal, Setmana Santa i vacances d’estiu), recordem a les
famílies que de cara a una bona organització del servei i de les activitats,
S’HAN D’APUNTAR A SECRETARIA AMB UNA SETMANA D’ANTELACIÓ
SI NO FAN ÚS HABITUAL D’AQUEST.
L’alumnat eventual i el que durant el curs gaudeix del servei de manera
discontinua s’entendrà que continua fent servir el menjador els mateixos
dies. En cas de modificació ho han de comunicar igualment amb una
setmana d’antelació.
Demanem a les famílies de l’alumnat que dinen a l’escola que s’adaptin als
horaris de sortida/entrada de migdia (12:30h i 15h) per recollir o portar als
nens i nenes. En cas de visita a metge, terapeutes, altres necessitats... en
horari de migdia (entre 12:30 i 15h) l’alumne haurà d’entrar a l’escola a les
15h.

DRET D’UTILITZACIÓ DELS SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA
SERVEIS AMB QUOTA
1.- Per poder fer servir els serveis oferts per l’AMPA de MENJADOR,
EXTRAESCOLARS, COLÒNIES ESPORTIVES, ACOLLIDA, BIBLIOTECA
EXTRAESCOLAR, les famílies hauran d’estar al corrent de pagament de totes
les partides de tots els cursos.
2.- El rebut impagat d’aquests serveis s’haurà de liquidar abans del dia 1
del mes següent, en cas contrari, les famílies no podran continuar gaudint
d’aquests serveis i els/les alumnes seran donats de baixa dels mateixos
automàticament a partir d’aquesta data.
SERVEIS AMB APORTACIÓ
COLÒNIES ESCOLARS, PISCINA I MATERIAL-SORTIDES:
1.- Les famílies amb fills/filles que cursen 6è, hauran d’estar al corrent de
pagament de totes les partides en el moment d’anar a les colònies de 6è.
2.- Les famílies amb fills/filles en altres cursos (de P-3 fins a 5è) amb deute
a qualsevol de les partides de qualsevol curs escolar, hauran de fer efectiu
el pagament, com a mínim, de totes les partides del curs actual per poder
anar de colònies.



APORTACIONS SOCIS AMPA

Les quotes dels socis mensuals previstes per aquest curs 2019-20 són:
AMPA
2,5 € (per família)
8

Escola Sant Miquel
Colònies
P4/P5 17€ ; 1r a 5è: 15 €; 6è 18 €
Material
10 €
Sortides
5,10 €
Piscina
18 € ( +20 euros rebut juny)
Us recordem que les aportacions i les quotes mensuals (de les activitats que
formen part del currículum dels alumnes) surten de càlculs globals però les
fraccionem per facilitar-vos el pagament en 10 mensualitats.
NO HI HA QUOTA NI COBRAMENT EN CONCEPTE DE LLIBRE DE TEXT donat
que la nostra metodologia d’aprenentatge es basa en PROJECTES (ABP) i
ambients.

ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA
Per afavorir entre tots i totes la bona convivència i l’adquisició d’hàbits de
treball i responsabilitat, es prega puntualitat a l'hora de les entrades i les
sortides. L’alumnat de P3, però farà entrada relaxada a l’escola, vol dir que
es permet l’entrada fins a les 9:20h i les famílies poden acompanyar, si
tenen la possibilitat, als nens i nenes dins l’aula fins aquesta hora. Amb
aquesta iniciativa perseguim una bona adaptació a l’escola dels més petits i
una millor comunicació amb les famílies.
Les entrades i sortides seran:
Nivell

Entrades
Matí

Sortides
Migdia

Tarda

Mestres reben a
l’aula. Entrada
relaxada fins
9:20’
Recullen (9:00h)
i entreguen
mestres (12:30’)

Pati P3

Pati P3

Mestres
acomiaden l’aula.

Pati
sorra

Pati sorra

Recullen (15:00h)
i entreguen
mestres (16:25’)

Recullen
mestres(9:00h) i
entreguen
mestres (12:30’)
Les mestres
recullen les files
(9:00h) i
entreguen a les
famílies a les
(12:30). Un/a
mestra obra i es
queda a la porta
fins 9:05’.
Segons torn
establert
Recullen
mestres(9:00h) i
entreguen
mestres a les
(12:30). Un/a
mestra obra i es
queda a la porta
fins 9:05’.
Segons torn
establert

Pati
sorra

Pati sorra

Recullen (15:00h)
i entreguen
mestres (16:25’)

Porta
principal

Porta
principal

Recullen
mestres(15:00h) i
entreguen mestres
a les (16:30).
Un/a mestra obra i
es queda a la
porta fins 15:05’.
Segons torn
establert

Edifici 2Reixa

Edifici 2Porxo

Recullen
mestres(15:00h) i
entreguen mestres
a les (16:30).
Un/a mestra obra i
es queda a la
porta fins 15:05’.
Segons torn
establert.

Migdia

P3

Pati P3

Pati P3

P4

Pati sorra

Pati sorra

P5

Pati sorra

Pati sorra

CI

Porta
principal

Porta
principal

CM

Porta
menjador

Porta
menjador
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CS

Edifici 2Porxo

Edifici 2Porxo

Acollida
Dies pluja

Porta menjador
P4 i P5 entren i surten per la Porta Principal o vestíbul

Recullen al
porxo
mestres(9:00h)
i entreguen
mestres a les
(12:30).

Edifici 2Reixa

Edifici 2Porxo

Recullen al
porxo
mestres(15:00h)
i entreguen
mestres a les
(16:30).

L’hora de recollida de la tarda dels alumnes és a les 16:30h. Seguint
la normativa vigent en cas que una família no vingui a recollir el seu
fill/a, l’escola procurarà localitzar-la trucant als números de telèfon
que l’escola té. Si, després d’un temps prudencial, no es localitza a
la família, es truca a la Guardia Urbana perquè se’n faci càrrec del
nen o nena. Sempre s’intenta no prendre aquesta acció, us
demanem la màxima col·laboració pel bé dels nens i nenes.
Els pares i mares de P4 i P5 poden acompanyar l’alumnat mentre van fent
files al pati de sorra.
Els alumnes del Cicle Inicial (1r i 2n) es posaran a les files al porxo davant
de la porta principal per fer l’entrada. Preguem a les famílies que reservin
aquest espai pels alumnes.
Pel bon funcionament i organització del centre, demanem a les famílies que
abandonin el pati de terra a les 9h en el moment de sentir el timbre
i a les 16.30h.
Els tutors han de saber quina persona serà la responsable de recollir als
seus alumnes a la sortida de l’escola. Si s’escau, per l’edat dels alumnes
han de signar una autorització per sortir sols.
Quan un alumne/a, dins de l'horari escolar, ha de sortir de l'escola cal que
els pares o tutors ho comuniquin per escrit, a l’agenda de l’alumne o amb
una nota signada, a la tutora de la classe.
Recordem que no poden entrar gossos dins del recinte escolar. Per tant
demanem a les famílies que s’abstinguin d’entrar a l’escola amb animals
quan acompanyin els seus fills/es.

SERVEI DE SECRETARIA
L’horari d’atenció al públic:
Matí 8:30h a 9:30h i tardes de 15h a 17h Àngels Zapata: temes relacionats
amb pagament de rebuts (menjador, acollida, material, sortides, socialització de
llibres).
Al matí de 9h a 9:10h i a la tarda de 15h a 15:10h: Les famílies no podran
entrar a secretaria a fer gestions perquè l’alumnat està entrant a les aules i
passen les files.
De 9:30h a 14h l’Asun Pérez atén per temes de tràmit oficial (certificats
escolars, tramitació ajuts menjador, matrícula...).
Si necessiteu contactar amb l’escola: Tel.: 933769056 - Fax: 933765850
E-mail: a8042299@xtec.cat
Web: http://www.ceip-santmiquel-cornella.cat



AGENDES
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L’alumnat comença a fer ús de l’agenda a 2n d’educació primària, el preu
d’aquesta està inclòs en la quota de material.



HORARI VISITES DIRECCIÓ



ESMORZARS- DIVENDRES DIA DE LA FRUITA



MALALTIES, MEDICAMENTS, ...

Dijous de 15h a 16.30h. Prèviament s’ha de concertar la visita trucant a
secretaria.

Els alumnes han de venir a l’escola havent esmorzat a casa. Per menjar a
l’escola
poden portar preferentment petits entrepans o fruita. No es
permeten sucs envasats, a l’escola sempre poden veure aigua.
El divendres és el dia de la fruita i tothom esmorza fruita durant l’esbarjo, la
que l’alumnat prefereixi, que es porta de casa.
L’alumnat de P4 esmorza fruita els dijous, donat que divendres fan piscina.

Només s’administraran medicaments als alumnes quan sigui del tot
imprescindible. En aquest cas, l’alumne/a ha de portar una recepta o
informe del metge on consti el nom de l’alumne/a la pauta (l’horari
i la dosi) i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el
pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on s’autoritzi al personal
del centre educatiu a administrar al fill o filla la medicació prescrita, sempre
que sigui imprescindible en horari lectiu. Per aquest propòsit es cal usar
l’agenda quan els nens i nenes la tinguin.
Evitar els medicaments que s’hagin de guardar a la nevera.
Es podrà administrar medicament per baixar la febre (paracetamol), quan
aquesta pugi més de 38º, durant el temps d’espera a l’escola una vegada
avisada la família. En aquest cas és necessari una autorització expressa.
Quan un alumne no pugui venir a l’escola per malaltia o qualsevol
altra causa, cal que la famílies avisi al centre. Si algun nen/a té
alguna malaltia contagiosa cal comunicar-ho.
També és important
comunicar al tutor de la classe si s’han trobat polls, mol·luscos i/o
berrugues perquè es pugui informar a la resta de famílies i fer els
tractaments col·lectius necessaris.
En cas d’accident dins d’horari lectiu, el procediment a seguir és: notificar el
cas a les famílies perquè acompanyin als fills a l’ambulatori, si no és urgent.
En cas de gravetat o urgència, un responsable de l’escola (preferentment
tutor/a) acompanyarà a l’alumne i des de l’escola es localitzarà a la família
per tal que es faci càrrec de l’alumne/a al centre on s’hagi portat. En
aquests casos, sempre que sigui possible, l’escola creu convenient que
l’alumne estigui acompanyat per un familiar.



EDUCACIÓ FÍSICA I PSICOMOTRICITAT

Cal que els alumnes utilitzin roba adequada per a realitzar les activitats
d'educació física i psicomotricitat. Tot i que no hi ha un equipament
específic d’escola, si que és important seguir les següents recomanacions:
- Els alumnes de P3 han de venir vestits amb roba esportiva (xandall,
samarreta i sabatilles esportives sense cordons ). Els alumnes de P4
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i P5 també han de venir amb roba esportiva i a la classe han de tenir
unes sabatilles toves).
- Tot l’alumnat de primària (des de 1r a 6è), el dia que tenen marcada
l’educació física al seu horari han de venir a l’escola vestits amb roba
específica per fer esport (samarreta, xandall, mitjons i sabates
esportives). En acabar l’activitat es canviaran la samarreta. Per això
cal que portin una bossa de roba amb la samarreta i tovallola petita
que s’enduran a casa cada dia. Absteniu-vos de portar motxilles, a
l’escola no es dutxaran.
Només es dispensarà de fer l'activitat d'educació física als alumnes que
portin un justificant mèdic, que donaran al tutor/a de la classe. L’assistència
a l’escola comporta que els alumnes puguin fer les activitats programades,
inclosa l’educació física.



ROBA



DOCUMENTACIÓ DELS ALUMNES

Els alumnes de P-3 a 2n de Primària faran servir la bata que es ven a
l’escola. A ser possible, amb el seu nom ben visible a la part de dalt a
l’esquerra de la mateixa. La bata es compra a la secretaria de l’escola.
Convé que totes les peces de roba estiguin marcades amb el nom, de la
manera més visible possible. Les bates i peces d’abric han d’anar amb una
beta o goma per poder-les penjar correctament.

És molt important que a la secretaria de l’escola disposem de la
documentació necessària i actualitzada dels vostres fills: adreça, telèfons
de contacte, adreça electrònica, carnet de vacunes actualitzat i fotocòpia de
targeta sanitària. Si hi ha algun canvi de dades us preguem que el
notifiqueu a través dels vostres fills o a secretaria de 8:30h.-12h. i de 15h.17h.
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PROJECTES D’ESCOLA
A l’escola durant el curs 2019-2020 s’implementaran els següents projectes
acordats al Consell Escolar:
 Pla Català de l’Esport: setè curs d’aplicació del Pla Català de
l’Esport, pla per fomentar i incrementar la pràctica esportiva en horari
no lectiu.
 Projecte d’escola sostenible: l’escola continuarà implementant
activitats per la sostenibilitat i el curs passat va renovar el distintiu
d’escola verda amb noves accions. Aquest curs es continuarà amb
el projecte de reciclatge d’oli usat. Totes les famílies de l’escola tenen
un “CLAKI” a casa per recollir l’oli usat i portar-lo a l’escola per
reciclar-lo. A l’octubre es procedirà a donar un claki a l’alumnat que
s’ha incorporat aquest curs a l’escola. Aquest any ha hagut un canvi
en la direcció de l’empresa i us demanen una mica de paciència fins
que s’acabin de posar en marxa.
 Camins escolars: Amb l’objectiu de millorar la mobilitat de l’alumnat
i famílies de l’escola i millorar possibles itineraris es portaran a terme
una sèrie d’accions educatives al cicle mitjà i superior. L’escola
programa i duu a terme el projecte juntament amn l’Ajuntament de
Cornellà.
 Projecte Sant Miquel Posa’t guapa: Aquest serà el 6è curs
escolar que l’AMPA i l’escola organitzarà la jornada en dissabte, per
fer millores a l’escola amb la col·laboració de tota la comunitat
educativa i l’Ajuntament.
 Projecte de l’Ajuntament: L’escola participarà en la
convocatòria de subvencions per activitats educatives
del curs 2017/2018 de les Escoles Públiques d’Infantil
i Primària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. El
projecte pedagògic serà sobre “El joc com a eina
educativa”, 2n any. La subvenció rebuda es destinarà a
assessoraments i formació pels equips d’Educació Infantil i Educació
Primària.
 Projecte d’Emprenedoria: L’alumnat de 6è, en col·laboració amb
entitats de la població i de l’Ajuntament treballen el projecte que té
com a objectius formar-se en la cultura emprenedora i desenvolupar
actituds solidàries.
 Projecte Erasmus +: Per tal d’implementar àrees en anglès com els
tallers de plàstica a primària i el laboratori i la música al Cicle
Superior, diferents mestres de l’escola desenvoluparan aquestes
activitats en llengua anglesa.
 Projecte “Sharing to learn”: dins el marc de l’Aprenentatge-servei,
alumnes de Batxillerat de l’Institut faran d’assessors lingüístics en
angles, col·laborant en tasques a l’aula per la millora de les habilitats
orals en llengua anglesa dels nostres alumnes a educació infantil i
cicle inicial.
 Formació mestres: per tal de millorar els processos d’Ensenyament
del claustre de mestres, aquest curs tots els mestres de l’escola faran
formació interna de centre sobre documentació i pedagogia sistèmica.
 Escola Nova 21: Formem part d’aquesta xarxa d’escoles, portant a
terme innovacions de diferents aspectes pedagògics per la millora de
13
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l’aprenentatge de l’alumnat. Tot i que el programa està finalitzat i a
l’espera de noves iniciatives, continuem fent xarxa amb les escoles
participants en el programa.
Xarxa de competències bàsiques: Formem part, juntament amb
les escoles del municipi d’aquesta xarxa per a la millora de les
competències bàsiques de l’alumnat.
Projecte G-Suite (Chromebooks): Treball de la competència digital
en el desenvolupament dels projectes amb l’alumnat de cicle mitjà i
superior.

Es continuarà dels Blogs i revistes escolars com a eina visible per a tota
la comunitat escolar “Bojos per escriure” i “Mira què fem” al qual es pot
accedir des de la pàgina web del centre. També s’estan implementant
diverses metodologies: ABP a totes les àrees, ambients, matemàtica
manipulativa, afavorint l’aprenentatge actiu i competències personals i
socials en el nostre alumnat.

NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA
L’escola és responsabilitat de tots: mestres, alumnes i famílies i entre tots
hem de vetllar per la correcta utilització de les instal·lacions, les aules, els
espais comuns, la pista esportiva, el pati i els jocs de pati, procurant que no
es facin malbé. Entre tots hem de vetllar també per la netedat de les
instal·lacions: fem servir les papereres, no embrutem les parets, etc.
No es pot fumar en tot el recinte escolar, ni durant les activitats lectives ni
durant les activitats extraescolars.
Només està permés l’ús de pilotes a la pista esportiva, no al porxo.
Fem servir tots una actitud cordial en les relacions que establim a l’escola,
això farà que tot sigui més fàcil i agradable.
Els alumnes no poden portar telèfons mòbils a l’escola.
Sortides: en les sortides de dia sencer en les quals els alumnes han de
portar el dinar, us recordem que no poden portar sucs, ni llaunes de
refrescos, com a beguda, cal portar només una ampolla d’aigua.
Sempre que sigui possible anirem a peu i/o amb transport públic, deixant
l’autocar únicament per aquelles sortides on no sigui possible un altre mitjà
de transport. D’aquesta manera ajudem al medi ambient i fem una tasca
educativa amb els nostres nens i nenes.
Esmorzars i material escolar: l’alumnat i la seva família han de ser
responsables per tal d’assegurar que porten a l’escola el necessari. Si algun
alumne s’oblida de portar l’esmorzar o el material preguem a les famílies
que s’abstinguin de portar-ho a la secretaria del centre. D’aquesta
manera tots plegats treballarem la responsabilitat i autonomia dels
alumnes.
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El menjador és també un espai educatiu i de salut. És bo que els nens
s’acostumin a menjar de tot per tal de tenir una dieta equilibrada. Recordeu
que tothom menja de tot i només es fan excepcions amb un certificat
mèdic.
A l’escola no s’han de portar joguines ni cromos de casa. L’escola no es
fa responsable de la seva pèrdua o deteriorament.
Els aniversaris es celebraran a l’escola amb els alumnes de P3 a 2n i les
famílies portaran aliments fàcils de repartir (galetes, magdalenes, pa de
pessic,...) comprades a un comerç. És necessari que la família guardi el
tiquet de compra. El divendres, com a dia de la fruita, no es celebraran
aniversaris.
Per qualsevol incidència, comentari, suggeriment... la persona a la qual us
heu d’adreçar sempre en primer lloc és el tutor o tutora del vostre fill/a.
És qui millor coneix el nen o nena, i millor us pot atendre. El tutor farà
arribar les vostres demandes on correspongui.
Us animem perquè col·laboreu en les diferents tasques que
compartim famílies i mestres per fer realitat una escola
participativa i democràtica. A la primera reunió de classe les
persones interessades ho podreu comunicar als tutors.

MILLORES DE L’ESCOLA
Durant l’inici de curs, l’Ajuntament, s’està renovant el pati de P3, volem
aconseguir un espai més adient al joc dels infants. També es canviaran les
portes d’accés a aquest pati.
Es faran les actuacions necessàries per optimitzar les condicions de despesa
energètica.
Per tal de millorar els espais interiors de l’escola i les aules s’ha renovat el
mobiliari d’un aula de 3r i el mobiliari de laboratori, segons la valoració de
l’experiència es continuaran renovant més aules per tal d’adaptar-les a les
noves necessitats. Aquest any ens centrarem en els espais de cicle mitjà i
superior.
Es renovarà també material educatiu per treballar el càlcul i en els diferents
ambients de treball creats, amb el propòsit d’adaptar-lo a les noves
necessitats.
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES I NO ESPORTIVES
Les inscripcions de totes les activitats extraescolars (tant esportives com no
esportives) es duran a terme del dia 19 de setembre al 22 de setembre de
16:30h a 17:30h, al porxo de l’escola.
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
L’AMPA de l’escola també us vol donar la benvinguda al nou curs i des
d’aquestes línies us anima a participar en la mateixa, no només com a socis
sinó també d’una manera activa.
Aquest curs més que mai caldrà que continuem lluitant per una Escola
Pública de qualitat, i que tota la comunitat educativa, pares, mares,
mestres, nens i nenes fem sentir la nostra veu i participem en aquells actes
i activitats que s’organitzin o que proposeu en aquesta línia.
També dir-vos que necessitem la vostra col·laboració per tirar endavant els
diferents projectes.
Per contactar amb els representants de la Junta de l’Associació podeu
adreçar-vos al seu despatx de les 16h. a les 16.30 hores o a través de la
secretaria de l’escola. També podeu fer servir el correu electrònic:
santmiquel.ampa@gmail.com.
El
web
de
l’AMPA
és:
http://santmiquelampa.blogspot.com.es/ El President de l’Associació és:
Laura Ruíz.
Desitgem molt bon curs a tothom.
Cornellà, octubre de 2019
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