
ES���� PA���L��A
C/ Mossèn Pere Tarrés, 33
Tel. 93 640 11 96
parelladafamilies@gmail.com
https://www.escolaparellada.net/

BU��L��Í IN���M��I�
CU�� 2022-23

1

https://www.escolaparellada.net/


Professorat del centre

Comunitat Curs Tutor/a Especialistes

PETITS

P3 Sonia Moya García
Marta Faus

Francis Motos (suport)
Sara Fernández (Suport)
Federico Berruezo (Anglès)

P4 Raúl Pérez Carreño

P5 Laura Moreno
Mireia Julve

MITJANS

1r Jordi Díaz
Núria Fumaña

Alícia Lara (EE)
Federico Berruezo (Ang I5/mitjans)
Míriam Prats (Ed. Física)
Maria Blancat (Castellà 2n)
Paula Salas (Anglès grans)
Gloria Ciudad (Castellà 1r i 3r)
Miriam Gómez (Música)
Lara Vázquez (EE)
David Martin (Castellà grans)
Clara Borrós (Suport)

2n Noelia López
Verónica Gallego

3r Marc Bonjoch
Sara Furné

GRANS

4t Sheyla Buere
Carmen Muñoz

5è Adrià Pérez
Juan A. Carrillo

6è Núria Domínguez

Equip Directiu Maria Blancat
Alícia Lara
Clara Borrós

Personal d'administració i servei (Pas)
Administrativa Núria Bayot

Conserges Josep Ros
Amelia Montes

TIS (Treballadora d’integració social) Cristina Sánchez

TEI ( Tècnica d’Educació Infantil) Dèbora Rosa

2



Consell Escolar

SECTOR NOM

MARES I PARES Jasmina Becerra

Olga Gutiérrez

Laura Cáceres

Verònica Pedrosa

Meritxell Lozano

Olga Pérez

AMPA Eva Burgos

AJUNTAMENT Cèsar Thòvar

PAS (Personal d’administració i servei) Núria Bayot

MESTRES Jordi Díaz Llopis

Carmen Del Valle Muñoz

Fede Berruezo

Francis Motos

Laura Moreno

Adrià Pérez

EQUIP DIRECTIU Maria Blancat

Clara Borrós

Alícia Lara
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Horari d’entrades i sortides

Horari setembre

Horari lectiu:  9h a 13h

Menjador: 13h a 15’30h

Activitats de lleure: 15’30h a 16’30h (s’ha de tenir l’autorització signada per fer-ne ús)

Horari octubre a maig

INFANTIL I PRIMÀRIA: de 9 a 12’30h i de 15 a 16’30h.

Jornada intensiva: (de 9h a 13h)

El 21 de desembre de 2022 i del 5 al 22 de juny de 2023.

Entrada:

➢ La porta s’obrirà a les 9h al matí i a les 15h a la tarda, i es tanquen 5 minuts més tard.

➢ L’alumnat de 3r a 6è entraran a l’edifici sense fer files i aniran directament a la seva

aula. Exceptuant el primer dia que tothom farà files al pati.

➢ En obrir la porta d’accés a l’escola els alumnes hauran d’entrar sense córrer. Vigilen la

rampa alumnes de 4t, 5è i 6è.

➢ Els grups de 1r i 2n seran acompanyats per la família fins els bancs del passadís de la

biomassa on els rebran les tutores per fer les files.

➢ I3 i I4 seran acompanyats per un adult fins a la porta de la classe.

➢ I5 seran acompanyats per les famílies fins a la porta d’entrada del seu pati i entraran

sols/es a les classes. Les tutores no us podran atendre en les entrades. En cas que

s'hagi de donar algun missatge sobre el vostre fill/a es farà a través d’una nota per

escrit, directament al nen/a o per mail.

➢ Està prohibit circular amb bicis, patinets o patins pel recinte escolar.
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Sortida:

➢ Els grups de 1r i 2n esperaran les famílies als bancs corresponents.

➢ L’alumnat de 3r farà la sortida a la porta principal. Les famílies us heu d’esperar en un

lloc visible i deixar sortir a la resta de grups.

➢ Els alumnes s’han de recollir puntualment, passat un temps prudencial es trucarà a la

família, si no es localitza l’escola trucarà a la Guàrdia Urbana que se’n farà càrrec. En

cas de reincidència es derivarà a Serveis Socials.

➢ Els grups que fan piscina a la tarda s’hauran de recollir a la porta del poliesportiu. Si

fan extraescolars la tutora els acompanya fins a l’escola.

➢ L’alumnat no pot sortir sol durant l’horari escolar, si és necessari que així ho faci cal

que porti una autorització per escrit i que vingui a recollir-lo una persona adulta.

➢ Les famílies d’Infantil poden recollir els seus fills/es entre les 12,25 i 12’30h i 16,25 i

16’30h al lloc indicat.
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CALENDARI ESCOLAR

Reunions inici de curs

Les reunions de classe es faran totes durant el mes de setembre a les 15’30h

I3 dimecres 28 I4 dijous 22 I5 dimecres 21

1r dijous 29 2n dimarts 20 3r divendres 23

4t dilluns 26 5è dimarts 27 6è dilluns 19

S’enviarà la convocatòria a través del mail de la classe. Si alguna família no pot assistir és
molt important que ho comuniqui al tutor/a.

Entrega d’informes dels alumnes de Primària

1r Trimestre: 20 de desembre de 2022
2n Trimestre: 30 de març de 2023
3r Trimestre: 21 de juny i 29 de juny (6è)

Entrega d’informes dels alumnes d’Infantil

Primer informe:  3 de febrer de 2023
Segon informe:  21 de juny
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Horari d’atenció a les famílies

Tutories

INF 3A Dijous tarda (15 - 16:30h) INF 3B Dimecres tarda (15 - 16:30h)

INF 4A Dimarts tarda (15 - 16:30h)

INF 5A Dimecres tarda (15 - 16:30h) INF 5B Dilluns tarda (15 - 16:30h)

1r A Dimecres tarda (15 - 16:30h) 1r B Dimecres tarda (15 - 16:30h)

2n A Dilluns tarda (15 - 16:30h) 2n B Dilluns tarda (15 - 16:30h)

3r A Dijous tarda (15 - 16:30h) 3r B Dijous tarda (15 - 16:30h)

4t A Dijous tarda (15 - 16:30h) 4t B Dimecres tarda (15 - 16:30h)

5è A Dilluns tarda (15 - 16:30h) 5è B Dimarts tarda (15 - 16:30h)

6è A Dimarts tarda (15 - 16:30h)

Per demanar una entrevista cal fer servir l’agenda escolar de l’alumne/a, o bé concertar

entrevista amb els/les tutors/es prèviament per telèfon, mail o mitjançant una nota a

l’agenda. Les entrevistes podran ser presencials o telemàtiques (es valorarà).

Horari de Direcció: Dilluns de 9 a 10’30h i dimecres de 15 a 16’30h.

Horari de Secretaria: De dilluns a divendres de 9 a 9’30h i de 15’45 a 16’30h

S’ha de demanar cita prèvia trucant al telèfon de l’escola. No atendrem a cap persona que
no en tingui.

7



ASPECTES DE FUNCIONAMENT GENERAL

Puntualitat

Si per algun motiu justificat el vostre fill/a ha d’entrar més tard, cal que porti la justificació

escrita a l’agenda. Si no es porta passarà per direcció i quedarà apuntat en un full de

registre. Un cop s’acumulin diferents retards, es comunicarà a la família i a inspecció.

Assistència a classe

Quan un/a alumne/a ha de faltar a classe, cal que aviseu a l’escola i al menjador, en cas que

en faci ús.

Si l’alumne/a ha de sortir de l’escola abans de finalitzar les classes, ha de portar un paper

signat i l’ha de venir a buscar una persona adulta  (no podrà sortir sol/a del centre).

Medicació

L’Escola no té autorització per donar cap medicació als alumnes. Si un alumne/a ha de

prendre medicació a l’hora de classe o bé a l’estona de menjador heu d’omplir un full

d’autorització amb la dosi i l’hora. Si no ompliu aquest full no se li donarà la

medicació. En cas de tractament amb antibiòtic la família haurà de portar la recepta

del/de la  metge/metgessa.

A la web del centre teniu full d’autoritzacions que ens podeu enviar per mail o donar a

l’alumne/a.

Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s'ha

inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. S’administrarà

només en cas de presentar febre superior a 38ºC i si la família no pot venir immediatament.

És obligatori tenir l'autorització signada dels pares, mares o tutors/es legals de l'alumne o

l'alumna.
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Natació

L’activitat de natació es realitza dins l’horari escolar d’octubre fins al maig.

La realitzen els alumnes d’ INF 4 fins a 3r de primària. Aquell dia, es recolliran els/les

nens/es a l’entrada del poliesportiu Parellada.

Han de portar: banyador, casquet de bany, xancletes i tovallola (opcionalment poden portar

ulleres de piscina)

Si no poden fer piscina és imprescindible un informe mèdic.

Educació Física i Psicomotricitat

Han de portar xandall, samarreta, pantaló curt, mitjons i calçat esportiu. L’alumnat de

Primària ha de portar també una samarreta de recanvi i una tovallola petita. Quan un/a

alumne/a no pot fer educació física, cal que porti una justificació de la família o del/de la

metgessa.

Sortides

Les sortides escolars són activitats complementàries del currículum, facilitant un

aprenentatge més global a l’alumnat.

Per tal que els vostres fills/es puguin participar en aquestes activitats, les famílies heu de

donar la vostra autorització per escrit i tenir els pagaments al dia.

Esmorzar a l’escola

És bo que els alumnes portin un petit entrepà o fruita per menjar a l’hora del pati, amb un

embolcall reutilitzable i, els/les alumnes de Primària, una ampolla d’aigua. No poden portar

cap tipus de beguda, iogurt, com tampoc menjars “tipus aperitiu” per esmorzar.

ATENCIÓ!!! Tota la roba que els nens i nenes deixen a l’escola ha d’estar marcada amb el

nom i cognoms. Els jerseis, anoracs, etc. han de portar també una beta llarga per poder-los

penjar. Qualsevol peça de roba o estri personal que s’hagi perdut, si es troba, estarà a

consergeria durant un temps prudencial.

L’escola no es responsabilitza dels objectes de valor que portin els/les alumnes. No han de

portar diners ni mòbil.
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SERVEI DE MENJADOR

L’empresa que s’encarrega del menjador és Fundesplai https://escoles.fundesplai.org/

Heu de fer la inscripció a través de la APP de Fundesplai. A observacions anoteu si tenen

intoleràncies o han de fer canvis de menú per a qualsevol motiu.

Si es queden de manera eventual heu de fer també la inscripció i avisar al tutor/a.

Per qualsevol comunicació amb la coordinadora (Ana Sáez)  l’heu de fer per whatsapp

abans de les 9h del matí al telf: 671609699 o al mail coordinacioparellada@fundesplai.org

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES (AFA)

Mares i pares que formen l’AFA:

● Presidenta: Eva Burgos

● Secretària: Laura Cáceres

● Tresorera: Susana San Martí

● Vocal: Beatriz Coomonte

● Vocal: Leticia Sanguino

● Vocal: Jasmina Becerra

● Vocal: Luisa Garrido

ACOLLIDA MATINAL

L’AFA posa a la vostra disposició el servei d’acollida de 8:00h a 9’00h del matí

Serà imprescindible que totes les inscripcions es realitzin a través de la app de Fundesplai

Per tal de poder fer ús de l’acollida s’ha de ser soci de l’AFA.

Aquest curs s’ha de pagar la quota de 20 € anual per família.

Si es paga abans del 30 de setembre la quota és de 18€
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BENVINGUTS I BENVINGUDES AL NOU CURS
2022-23
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