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HORARI ESCOLAR
L’horari del centre és de 9 a
14 hores. Les portes exteriors
del centre s’obren a les 9
hores. Les famílies que
necessitin deixar els seus
fills/es abans d’aquesta hora,
disposen
d’un
servei
d’escoleta matinera des de les
7 del matí. Aquest servei és
gestionat i organitzat per
l’AMPA de l’escola.
L’horari de secretaria és de 9
a 10 hores i de 13 a 14 hores
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MENJADOR ESCOLAR
L’horari del servei de menjador és de 14 a 16 hores, durant tot
el curs. El menjador està gestionat per l’empresa Julio Tundidor i
ofereix, també, berenar durant el temps de pati.
Els preus del servei de menjador són: 5,87 € (nins/es fixes) i
6,40 € (nins/es eventuals). Molt important: en cas que un nin/a
fixo no quedi a menjador, s’ha de comunicar a través de
l’agenda. Aquest requisit també és vàlid per als nins/es
eventuals.
COMISSIONS
Enguany s’han creat unes comissions per treballar aspectes del
centre (PATI, DECORACIÓ, FESTES). Les famílies interessades en
participar en les comissions poden enviar un correu a:
ceipsonferrer@educaib.eu

INFORMES D’AVALUACIÓ
Les dates de lliurament dels informes
d’avaluació són:
1ª avaluació: 20 de desembre
2ª avaluació: 16 d’abril
3ª avaluació: 26 de juny
Recordau que heu de retornar al tutor/a del
vostre fill/a, el resguard signat de l’informe de
notes.
HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
L’horari de tutories per a pares i mares és el
dijous a les 14 hores, prèvia cita amb el
tutor/a. Per altra banda, l’horari d’atenció al
públic de l’equip directiu és el dilluns de
12’30 a 13’30 hores i divendres de 9’30 a
10’30 hores. Cal demanar cita prèvia a
secretaria.

BEQUES PER ALUMNES
AMB NESE
Us volem informar que el Ministerio de
Educación y Cultura convoca les ajudes per
a alumnes amb necessitats especifiques de
suport educatiu per al curs 2018-19.
El termini d'inscripció finalitza el proper 27
de setembre.
Podeu consultar les bases de la
convocatòria a la següent adreça
electrònica, a la web de l’escola o al suro
del porxo de l’escola:
https://www.mecd.gob.es/mecd/serviciosal-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/050140
/ficha.html
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COMMEMORACIONS I FESTES A L’ESCOLA
Aquest curs se celebraran les festes
següents: Festa de la tardor (octubre),
Nadal (nadales a l’església dia 21/12), Sant
Antoni (a nivell de centre dia 18/01),
Carnestoltes (activitats a nivell de centre a
finals de febrer),
Sant Jordi (tallers
intercicles dia 17/4), cerimònia de
graduació (dia 14/6) i festa fi de curs.
VOLUNTARIAT EDUCATIU
Els membres de la comunitat educativa que
vulguin entrar dins el programa de
voluntariat educatiu poden obtenir la
informació per poder treure’s el carnet a la
web de l’escola:
http://www.ceipsonferrer.com

AGENDA ESCOLAR
Volem aprofitar aquest full informatiu per a recordar-vos,
una vegada més, l’obligació de signar, diàriament, l’agenda
del vostre fill/a, així com fer arribar al mestre/a totes les
informacions que puguin ser d’interès per a l’escola.
Recordau que qualsevol canvi de telèfon o de domicili s’ha
de notificar a secretaria.

CALENDARI ESCOLAR
Inici de curs: 12 de setembre
Acabament de curs: 21 de juny
Vacances de Nadal: del 22/12 al 6/1, ambdós inclosos
Vacances de Pasqua: del 18/4 al 28/4, ambdós inclosos
Festa escolar unificada: 28 de febrer
Dies de lliure elecció de centre: 2 de novembre, 7
desembre, 4 de març i 1 d’abril. Pendents de l’aprovació del
calendari de festes locals per part de l’ajuntament. Aquests
dies poden sofrir modificacions.

PROFESSORAT DEL CURS 2018/2019 I EQUIP DIRECTIU
Educació Infantil
EI-4A Hebe Alfano
EI-4B Belén Tejero
EI-5A Xus Aguiló
EI-5B Llucia Julià
EI-6A Patri Ozonas
EI-6B Magdalena Genovart
Suport: Arantxa Fuentes
Primer Cicle d'Educació Primària
EP - 1rA Pilar Gallego
EP - 1rB Margalida Caimari
EP - 2nA Pilar Siquier
EP - 2nB Malen Pujol
EP - 3rA Joan Martí
EP - 3rB Natalia Álvarez / Tomeu Serra
Suport: Magdalena Coll
Segon Cicle d'Educació Primària
EP - 4rA Marta Torres
EP - 4tB Reme Ensenyat
EP - 5èA Gabi Herrero
EP - 5èB Otilia Serra
EP - 6èA Vicenç Marí
EP- 6èB Noelia Orellana

Especialistes
Ed. física 1: Antoni Bosch
Ed. física 2: Miquel Àngel
Anglès 1: Cristina Rivas
Anglès 2: Carmen Pérez
Suport PT1: Magdalena Bestard
Suport PT2: Marga Ribas
Audició i llenguatge: Emilia Morell
Religió: Esther Pérez
Orientadora: Itziar Tejada
PTSC: Maria Vadell
ATE: Regina Cervantes
Música:Rosa Gutiérrez
Cap d'Estudis i suport: Mar Soleto
Directora i suport: Joana Oliver
Secretària i suport: Marian Oliver
BON CURS 2018/19!!!!!
REUNIONS FAMILIES INICI DE CURS
4 i 5 anys: 2 d’octubre
1r, 2n i 3r: 3 d’octubre
4t, 5è i 6è: 4 d’octubre

