ESCOLA TURÓ BLAU
Gran de Sant Andreu, 2
08030 Barcelona
Telèfon 93.346.86.02
e-mail ceipmturoblau@xtec.cat

Organització
Curs 2.018-19

EQUIP DOCENT

EDUCACIÓ INFANTIL
Tutora d’E.I. 3 anys: Marta Boix
Tutora d’E.I. 4 anys: Núria Simon
Tutora d’E.I. 5 anys: Eulalia Jané
TEI: Pilar Ávila
CICLE INICIAL
Tutora de 1r: Montse Carol i Montse Mezcua
Tutora de 2n: Marta Casacuberta
CICLE MITJÀ
Tutora de 3r: Yolanda Roca
Tutora de 4t: Mireia Vilalta
CICLE SUPERIOR
Tutor de 5è: Joan Carles López
Tutora de 6è: Conxi Julve
ESPECIALISTES
Música: Elisenda Martí
Plàstica: Núria Revés
Anglès : Montserrat Mezcua
Educació Especial: Noemí Higueras
Educació Física: Lucrecia Lujan
Vetlladores: Cristina Orrasco i Mireia Escayola

EQUIP DIRECTIU
Secretari: Joan Carles López
Cap d’Estudis: Glòria Luengo
Director: Ferran Català

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Secretària administrativa: Laura Gorbe
Conserge: Ana Abarca

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

President: Ferran Català
Cap d’estudis: Glòria Luengo
Secretari acadèmic: Joan Carles López
Representant municipal: Montserrat Gabarró
Representant AMPA: Víctor Rufach
Representant PAS: Laura Gorbe
R. Pares i mares: Mireia Teixidor
Mariona Capera
Cristina Àlvarez
Glòria Samartino
Esther Sobré
R. mestres: Noemí Higueras
Núria Simon
Lucrecia Luján
Núria Revés
Yolanda Roca

QUOTES TRIMESTRALS
DE MATERIAL I SORTIDES
Curs
P-3, P-4 i P-5
1r i 2n
3r, 4t, 5è i 6è

Sortides
35€
35€
35€

Material Piscina Total
35€
70€
30€
30€
95€
30€
65€

QUOTA ANUAL SOCIALITZACIÓ

DE LLIBRES DE TEXT 15 €

QUOTES MENSUALS MENJADOR CURS 18-19
CONCEPTE
Mensual
4 dies
3 dies
Esporàdic
5 Tiquets esporàdic

PREU
126€
105€
80€
8,50€
40€

10 Tiquets esporàdic

78€

INFORMACIÓ DEL MENJADOR
- El preu mensual correspon a una tarifa plana proporcional als 175 dies
de curs escolar de setembre a juny. Els mesos que tenen menys dies
no es podrà fer el canvi de fix a esporàdic.
- El cobrament del menjador es farà els primers dies de cada mes (del
1 al 5). En el cas de pagament mitjançant domiciliació bancària, si es
retorna el rebut s’aplicarà un recàrrec en concepte de despeses
bancàries.
- Horari de gestió del menjador de l’escola: de 9 a 10h, telèfon: 93 346
86 02.
- Els nens que per motiu de malaltia no puguin assistir al menjador els
dies fixos, se’ls podrà retornar la part proporcional del menjador (3,50€)
a partir del 4t dia. En cas de no avisar, no se’ls farà el retorn d’aquest
import.
- Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació
bancària i les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 27 de cada
mes per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els
rebuts.

HORARI DE VISITES

Secretaria:
Direcció:

De dilluns a divendres de 9 a 10h.

De dilluns a divendres de 9 a 9’30h.
Fora d’aquest horari caldrà concertar la visita telefònicament.

RELACIONS FAMÍLIES - ESCOLA
Comunicació d’avisos i eventualitats:
Preguem que tots els avisos d’incidències en entrades i sortides es facin per mitjà d’una
nota escrita lliurada a la conserge.
La conserge té el model d’avís de l’escola.
Les notes que van adreçades directament al tutor/a del curs es faran per l’agenda o
llibreta d’avisos.
Entrevistes amb els tutors o especialistes:
Es fa, com a mínim, una entrevista al llarg del curs per fer el seguiment del procés
evolutiu i d’aprenentatge del vostre fill/a.
Les entrevistes les poden demanar els mestres o els pares, concertant-les prèviament
a través d’una nota del tutor o bé telefònicament a través de la secretària de l’escola.
A les entrevistes és important l’assistència del pare i de la mare.
Sortides fora de l'horari habitual:
No es podrà sortir de l'escola abans de finalitzar l'horari escolar excepte en casos
justificats, que aniran acompanyats d'una nota escrita i signada pel pare, mare o tutor.
Fora de l’horari d’entrades i sortides, no es podrà entrar a l’escola per donar res
a cap alumne. Si és quelcom necessari per la classe es donarà a la conserge

que li donarà al nen o nena.

Puntualitat i assistència:
Us recordem que pel matí la porta es tancarà a les 9,10 hores, i que a partir de
llavors la conserge entrarà els nens i nenes. Els possibles retards s'hauran de
justificar amb una nota escrita i signada pel pare, mare o tutor/a legal de l'alumne.
És molt important ser puntuals per no interferir el funcionament de les classes. Hem
d’avisar de les faltes d’assistència per tal de garantir que el nen o la nena arribi bé
a l’escola.

LLIURAMENT D’INFORMES:
Educació Infantil:
Desembre: Informe del procés maduratiu.
Juny: Informe de l’assoliment dels objectius globals curs.
Primària:
Informe d’aprenentatges, actituds i hàbits.
Final de cada trimestre.

Material:
L'escola facilita tot el material per el desenvolupament de les activitats, tret
del relacionat en la llista de llibres i material escolar que cada alumne ha de
portar. És important que els nens/es siguin responsables del material que
utilitzen.
Equip d'educació física: Els dies que tinguin a l’horari educació física, hauran
de portar el xandall de l’escola.
o
o
o
o

Pantalons curts / Xandall de l’escola
Samarreta de l’escola
Mitjons de cotó
Sabatilles esportives (no de bota)

Sortides: És aconsellable, sobretot en el cas dels més petits, portar el
xandall de l’escola el dia d’excursió.

Equip de piscina (1r i 2n):
o Tovallola gran per eixugar-se
o Tovallola de lavabo pels peus
o Casquet de bany
o Vestit de bany
o Raspall o pinta
o Xancletes de goma sense sivelles.
Bata de plàstica: aquesta ha de ser àmplia, que tapi bé o una
samarreta gran amb gomes als punys. Cada trimestre retornarà
neta a l'escola.

Sabatilles de música: Tots els nens/es de p-3 a 3r han de tenir unes
sabatilles toves per la classe de música, aquestes es guardaran a l'escola amb
una bossa de roba i retornaran cada trimestre netes.

NORMES
Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i cognom, i en el cas
dels abrics i bates amb una veta llarga per penjar (15cm.
Aproximadament). També heu de marcar, amb el nom, les
carmanyoles i els patinets.
Esmorzars:
Cal que els alumnes esmorzin bé a casa per afavorir l’adquisició de
bons hàbits d’alimentació. Pel temps d’esbarjo poden menjar una
fruita o un entrepà. No es poden portar ni sucs ni altres líquids.
Cal portar-lo en carmanyola o similars (evitar el paper
d’alumini).
El dimecres és el dia del la fruita i és obligatori portar-ne per
esmorzar.

Aniversaris
Si per celebrar els aniversaris a classe porteu
coques o pastissos, és obligatori, per llei, que
siguin comprats a la pastisseria o al forn. NO
fets a casa.
Aspectes sanitaris:
Des de l’escola no podem administrar cap mena de medicament sense la
còpia de la recepta mèdica i l’autorització de la família.
En el cas de que detecteu pediculosi (polls al cap) us preguem que ho
comuniqueu a l’escola, inicieu ràpidament el tractament i tingueu el nen o la nena
a casa fins que s’hagi solucionat el problema.
En cas d’accident es farà la primera cura a l’escola per la responsable de
farmaciola. Si es creu oportú s’avisarà a la família. En cas de no localitzar-la o
que no pugui portar l’infant a guarir, l’escola el portarà al centre hospitalari més
proper. Depenent de la gravetat del cas es trucarà al 061 directament.

DIES D’ESPECIALISTA
CURS

P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

MÚSICA
Dimecres i divendres
Dimarts i dimecres
Dilluns i dijous
Dimarts i dijous
Dilluns i divendres
Dimarts i dijous
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dimecres i divendres

PLÀSTICA

Divendres
Dilluns
Dijous
Divendres
Dilluns
Dimecres
Dimarts

PSICOMOTRICITAT / E.F.
Dilluns
Divendres
Dimarts
Dimecres (piscina) i divendres
Dimarts i Dimecres (piscina)
Dilluns i dimecres
Dimarts i dijous
Dilluns i divendres
Dilluns i dimecres

REUNIONS D’AULA INICI DE CURS
CURS
P-3, P-4 i P-5
1r i 2n
3r i 4t
5è i 6è

DIA
Dilluns 8 d’octubre
Dilluns 1 d’octubre
Dimecres 17 d’octubre
Dimecres 10 d’octubre

HORA
17,15
17’15
17’15
17’15

