HORARIS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

CALENDARI ESCOLAR

Tutors/es: hores convingudes.

Inici del curs: 12 de setembre
Final del curs: 21 de juny

1r: Montse Bello
2n: Núria Bosch
3r: Lluís Recasens
4t: Anna Brugué
5è: David Mayo
6è: Núria Babot

ESCOLA JOAN
BRUGUERA
18-19

Període intensiu: del 10 al 22 de juny.
Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener
ambdós inclosos
Setmana Santa: del 13 d'abril al 22 d'abril
ambdós inclosos

Equip directiu: hores convingudes.
Directora: Gemma Martí
Cap d'estudis: Elies Martí
Secretària: Núria Portella
Administrativa: Teresa Coll
dimarts i dijous: de 9h a 15,30h
divendres: de 11,45h a 15,30h.

Dies festius:
12 d'octubre
29 d'octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
1 de maig

Conserge: Jordi Navarro
de dilluns a divendres de 8.45h a les 13.15h
i de les 14.45h a les 17.30h.

Dies de lliure disposició:
2 de novembre
7 de desembre
1 de març
4 de març

Atenció AMPA: dilluns de 9h a 10h i
dimecres de les 16.30h a les 18h
ampabruguera@gmail.com

Colònies P5, 2n i 4t: 10 i 11 de juny

AUTORITZACIONS
Podeu descarregar-vos les autoritzacions al
web de l'escola a l’apartat de documents.
L’autorització per administrar medicaments
ha d’anar acompanyada de la prescripció
mèdica.

Cal saber...

b7001450@xtec.cat
www.escolajoanbruguera.cat
972 203424

ENTRADES I SORTIDES
Al matí la porta s'obrirà a les 8.55h i es tancarà
a les 9.05h.
Al migdia i a la tarda, s'obrirà 5 minuts abans de
la sortida.
Cal ser puntual en deixar i recollir els infants.
Els alumnes de 1r, 2n i 3r s'entreguen
personalment a les seves famílies.

ROBA I ESTRIS PERSONALS
Cal portar el xandall, calçat esportiu i un
necesser petit amb una samarreta de recanvi i
una tovallola els dies d'educació física. També
s'ha de portar el xandall els dies que hi hagi
sortida.
Si teniu xandalls que no utilitzeu els podeu
portar a l'AMPA.

No es pot romandre al recinte escolar un cop
tancada la porta.
S'ha de sortir per la porta del carrer Bonastruc.
Al migdia heu de prioritzar el timbre del
menjador.

Per a una millor organització, marqueu amb el
nom el material, la carmayola i les jaquetes,
xandalls i jerseis del vostre fill/a.
Us agrairem que periòdicament reviseu els
penjadors de sota l'escala.
No es poden portar pilotes i joguines de casa.

TORNS DE MENJADOR
Infantil i 1r: de les 12.30h a les 13.15h
2n, 3r i 4t: de les 13.15 a les 14h
5è i 6è: de les 14h a les 14.40h
ESMORZARS SALUDABLES
Per un bon aprofitament dels aprenentatges,
els infants han de venir ben esmorzats.
Cal portar fruita, fruita seca o entrepà i no es
poden portar begudes.
CUIDEM EL MEDI AMBIENT
Per tal de reduir els residus, cal portar
l'esmorzar en una carmanyola i sense
embolcall. Agrairem que les famílies féu el
mateix amb el berenar i que utilitzeu les
papereres de recollida selectiva correctament.

ASSISTÈNCIA A L'ESCOLA
L'educació és un dret de l'infant per tant, no
pot faltar a escola sense un motiu
important.
Cal comunicar i justificar les absències
degudament al correu de l'escola
b7001450@xtec.cat. o bé a l'agenda.
Cal avisar a través de l'agenda quan un
alumne ha de sortir abans.
Per evitar contagis inncessaris, quan un
alumne estigui malalt o tingui polls, cal que
es quedi a casa i avisar el tutor/a.
ANIVERSARIS
Per a una bona convivència no es poden
repartir invitacions d'aniversari, excepte si
tot el grup-classe hi està convidat.
No es poden repartir llaminadures dins el
recinte escolar.

US AGRAIREM...
Assistir a les reunions i entrevistes pactades.
Llegir les notes i circulars que us arribin i
mirar regularment l'agenda dels vostres
fills/es.
Interessar-vos per la feina que fan els
vostres fills i filles a l'escola.
Ajudar els vostres fills i filles en les tasques
escolars.
Compartir una visió positiva de l'escola amb
els vostres fills/es.
Venir a veure'ns quan tingueu un dubte,
consulta o suggeriment, en hores
convingudes.
Comunicar-nos les modificacions de les
vostres dades personals, especialment el
telèfon i el correu electrònic.
Visitar periòdicament la web de l'escola i els
blogs.

