BENVINGUTS A
L’ESCOLA
2013 - 2014

CIRCULAR INFORMATIVA
2017 – 2018
Correu electrònic: escola-lestel@xtec.cat
Pàgina web: www.escolalestel.cat
C/ Felip II, 54
08027 Barcelona
Telf. 93 351 16 98
Fax: 93 351 61 67

CALENDARI

REUNIONS DE CLASSE

Inici de curs :

12 de setembre de 2017

Fi de curs :

22 de juny de 2018

Vacances de Nadal :

del 23 desembre de 2017 al 7 de
gener de 2018 (ambdós inclosos)

EDUCACIÓ INFANTIL P3 , P4 i P5 10 d’octubre de 2017
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r 05 d’octubre
2n 05 d’octubre

3r 03 d’octubre
4t 03 d’octubre

5è 09 d’octubre
6è 09 d’octubre

Vacances de Set. Santa:

del 24 de març al 2 d’abril de 2018
(ambdós inclosos)

Festes generals:

Els dies festius seran els del calendari
laboral vigent. Per a l’any 2018, els que
determini la disposició corresponent del
Departament de Treball.

LLOC: s’iniciaran a la sala polivalent i, posteriorment a les classes
corresponents.

Festes locals:

Les designades per l’any 2018

Festes lliure disposició:

7 de desembre de 2017
12 de febrer de 2018
30 d’abril de 2018

A les reunions no hi poden assistir els nens i les nenes. Malgrat que
comprenem que us sigui difícil, us demanem que no vinguin, ja que
força sovint, distorsionen la bona marxa de la xerrada.
Fins i tot podem parlar d'aspectes que afecten només a famílies i
mestres i que no és convenient que escoltin.

HORARI ALUMNES
Horari partit : Ed. Infantil i Ed. Primària: De 9:00 a 12:30
15:00 a 16:30
Horari intensiu:

22 de desembre de 2017
del 5 al 22 de juny de 2018
Ed. Infantil i Ed. Primària: De 9:00 a 13h

HORA: a les 17:00

ANIVERSARIS
Els aniversaris dels nens i nenes es celebren dins del temps escolar
amb activitats dissenyades des de l’escola. En cap cas han de portar
ni llaminadures ni pastissos ja que la comunitat educativa així ho ha
establert.

ESMORZARS
Servei d’acollida de matí:
Servei d’acollida de tarda:

de 7:30 a 9:00
de 16:30 a 18:00

Es prega la màxima puntualitat a les hores d’entrada i de sortida.

Els metges i dietistes aconsellen sortir de casa esmorzats, com a bon
hàbit de salut. Des de l’escola fomentem una alimentació saludable
(Afrucat- Pla de Consum de Fruita a les escoles) i recomanem fer ús
de la carmanyola.
Us recordem que els dimarts i dijous són els dies d’esmorzar saludable
a l’escola i es recomana portar fruita de casa.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

PROFESSORAT DEL CENTRE

Les activitats extraescolars que ofereix l’AMPA del centre i el
procediment d’inscripció per aquest curs escolar es comunicaran un
cop iniciat el curs.

EDUCACIÓ INFANTIL
Cicle Parvulari

SORTIDES I ACTIVITATS
Durant el curs es realitzen activitats i sortides complementàries al
treball que es desenvolupa a l’aula i que tenen un caràcter cultural
i/o lúdic.
La informació detallada d’aquestes activitats es facilitarà a les
reunions de classe de començament de curs. També la trobareu en
el full informatiu mensual –Secrets d’escola- i en la pàgina web del
centre: www.escolalestel.cat

BATES I EQUIPACIÓ ESPORTIVA
Els alumnes, de P3 a 6è, han de tenir una bata a l’escola (que
s’utilitzarà en activitats puntuals que puguin fer que els alumnes es
taquin). La bata ha de portar el nom i una beta llarga per poder-la
penjar. Us recomanem que la bata dels alumnes d’Educació Infantil
porti goma al coll i als punys i una butxaca al davant.
L’equipació d’educació física i Psicomotricitat ja no es podrà adquirir
a la botiga Jordà, per motius de tancament. En les reunions d’inici de
curs ampliarem aquesta informació.
Els dies que hi hagi Educació Física cal portar roba de recanvi dins
d’una bossa, preferentment de roba i marcada amb el nom de
l’alumne/a.

Mercè Carles
Mª Luisa Prieto
Silvia Segura
Desirée Cobo
MªJosep Martínez
Mariona Capera

P3
P4
P5
Reforç
Llengua Anglesa
Tècnica Ed. Infantil

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Cicle Inicial
Júlia Rodríguez i Albert Ferrer
David Carrera

1r
2n

Cicle Mitjà
Pilar Comas
Remei Marrahí

3r
4t

Cicle Superior
Alba Gomà
Carles Rosell

5è
6è

Especialistes
Diana Gómez
MªJosep Martínez/Carme Franco
Amèlia Gámez
Roger Esteller
Carme Franco
Anna Ybern

Ed. Especial
LL. Anglesa
Ed. Musical
Ed. Física
Biblioteca
Religió

Vetlladores

MEDICAMENTS I MALALTIES
En horari escolar no s’administrarà cap medicament que no vagi
acompanyat de la corresponent recepta mèdica amb el nom del
nen/a, la periodicitat, la dosificació i l’autorització de la família.
Heu de comunicar al centre qualsevol problema de tipus mèdic del
vostre fill, tan bon punt li sigui detectat. Us recordem que els nens
amb febre o malalties (en especial les contagioses) no podran venir
a l’escola. En el cas de les malalties contagioses els infants hauran de
portar l’alta mèdica en incorporar-se al centre.

Esperanza Iglesias
Maria Dolores Robles

EQUIP DIRECTIU
Carme Franco
Roger Esteller
Desirée Cobo

Direcció
Cap d’estudis
Secretària

ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA
Les entrades del matí i el migdia es faran per les portes centrals, la
d’Infantil i la de Primària. Els d’Infantil s’agrupen a la paret del vestíbul
que correspongui i els de Primària pugen directament a classe.
Les sortides del migdia, els mestres acompanyaran els infants fins a les
portes principals.
Les sortides de la tarda es faran de la següent manera:


Infantil, les famílies podran pujar a buscar els infants a les classes a
partir de les 16:15h. Es demana, molta puntualitat a les famílies
d’Infantil per tal de deixar l’escala lliure a 2/4 de 5h pels alumnes
de Primària. Aquells alumnes d’infantil que no els hagin vingut a

Entrevistes tutors-famílies: dijous de 12:30h a 13:30h
Les entrevistes s’hauran de concertar per les dues parts amb
antelació. És convenient l’assistència del pare i la mare a les reunions
i entrevistes.
Us recordem que els alumnes no hi poden i per tant no es podran
quedar sols a l’escola esperant que finalitzi la reunió.

LLIURAMENTS D’INFORMES
Els informes d’avaluació es lliuraran a les famílies d’acord amb el
següent calendari:

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4, P5)
1r informe
2n informe

16 de febrer de 2018
21 de juny de 2018

buscar a l’aula, les mestres els baixaran a 2/4 al vestíbul.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA



Cicle Inicial i Mitjà sortiran per la porta de Primària.



Cicle Superior sortiran per la porta de l’AMPA.

Cicle Inicial (1r, 2n) , Cicle Mitjà (3r, 4t) i Cicle Superior (5è, 6è)
1r informe
21 de desembre de 2017
2n informe
22 de març de 2018
3r informe
21 de juny de 2018

SERVEIS EDUCATIUS I PERSONAL NO DOCENT
Marta Ledo
MªAngels Fernández

Equip d’Assessorament Pedagògic
Logopeda CREDA

Mireia Márquez
Dolors Fenollar

Consergeria
Administrativa

HORARI VISITES / ENTREVISTES
Direcció: dimarts de 9h a11h
Cap d’estudis: dimecres de 9h a 11h
Secretaria: dijous 15h a 16:30h

SERVEI DE MENJADOR
Responsable: Edgar Gómez
Horari d’atenció: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 11 del matí.
Aquest horari serà d’atenció a les famílies.
El servei de menjador i el procediment de la gestió per aquest curs es
comunicaran en una reunió específica que es convocarà durant la
primera quinzena d’octubre.
Trobareu més informació a la web de l’AMPA.

