ESCOLA EL MORSELL
DOSSIER INFORMATIU PER LES FAMÍLIES
CURS 2018-2019

Escola El Morsell
Departament d’Ensenyament
Generalitat de Catalunya

Benvolgudes famílies,
L’Equip Docent us dona la benvinguda al nou curs escolar. Amb aquest dossier volem donar-vos a
conèixer algunes indicacions que us serviran per a la bona organització del curs. És important que el
tingueu present ja que hi ha informació i normatives a tenir en compte.
Agraïm la vostra confiança i comptem amb la vostra col·laboració i suport per fer que l’escola funcioni
el millor possible i sigui l’escola que tots volem.
No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol consulta.
Cordialment,
L’Equip Docent.
Per poder contactar amb el centre:
Telèfon:
Correu electrònic:
Web:

938959111
ceipelmorsell@xtec.cat
www.escolaelmorsell.cat

Aquest dossier el trobareu a la pàgina web de l’Escola.
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1. Organització de l’escola
Aquest curs l’escola canvia la seva organització. Per una banda estem dividits en tres cicles: Petits,
Mitjans i Grans. Cada franja d’edat s’organitzarà de diferent manera per tal que els infants vagin
adquirint els continguts de cada nivell i/o etapa tenint en compte les seves necessitats i el moment del
seu procés d’aprenentatge. Per una altra , totes les aules de cada grup tenen un nom que està
relacionat amb l’entorn que ens envolta, Olivella i el Parc Natural.

3 anys

El bosc

4 anys

La riera

5 anys

La cova

1rA

La geneta

1rB

La puput

2nA

L’ espígol

2nB

El margalló

3rA

La vinya

3rB

La masia

4tA

El vidriol

4tB

El ratpenat

5èA

La ginesta

5èB

La pineda

6è

L’avenc
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2. Equip
Equip Directiu
Directora: Sonia Castillo
Cap d’Estudis: Anna Mestre
Secretària: Eva Martínez
PETITS
Tutora del bosc (3 anys): Roser Pujadas
Tutora de la riera (4 anys): Maria Figueras
Tutora de la cova (5 anys): Mònica Pons
MITJANS
Tutora de la geneta (1rA): Gemma Hernàndez
Tutora de la puput(1rB): Neus Serra
Tutora de l’espígol (2nA): Alicia Cantos
Tutora del margalló ( 2nB): Mª Teresa Mateo
Tutora de la vinya (3rA): Laura Arnabat
Tutora de la masia (3rB): Míriam Molina
GRANS
Tutora del vidriol (4tA): : Bet Moragas
Tutora del ratpenat (4tB): Marisol Rodríguez
Tutora de la ginesta ( 5èA): Ariadna Martín
Tutora de la pineda (5èB) : Elisabet Herrera
Tutoria de l’avenc (6è): Sílvia Morcillo
Especialistes
Educació Física: Enric Olivan
Música: Mercedes Guinea
Educació Especial: Eva Martínez
Anglès: Silvia Vergés i Sonia Castillo
Suport: Anna Mestre - Marta Hernández Concepción Jiménez

Coordinacions
Coordinadora de Petits: Mònica Pons
Coordinadora de Mitjans: Gemma Hernàndez
Coordinadora de Grans: Elisabet Herrera
Coordinadora d’Informàtica: Marisol Rodríguez
Coordinadora de Riscos Laborals: Silvia Morcillo
Coordinadora LIC: Laura Arnabat

Personal no docent
Administrativa: Sònia Feced
Conserge: Juan Carlos Rey
Psicopedagoga de l’EAP del Garraf: Rosa Valero
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3. Calendari

Inici de curs

12 de setembre de 2018

Final de curs

21 de juny de 2019

Vacances d’hivern

Del 21 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019

Vacances de primavera

Del 12 d’abril al 22 d’abril de 2019

Dies de lliure disposició

2 de novembre del 2018
7 de desembre de 2018
4 de febrer del 2019
4 i 5 de març del 2019

Dies de festa local

Aquest curs les festes locals són fora de l’horari lectiu: 10
de setembre del 2018 i 27 de desembre del 2018

4. Horari
Matí: entrada a les 9:00h i sortida a les 12:30h.
Tarda: entrada a les 15:00 i sortida a les 16:30 h.

5. Entrades i sortides
Les portes s’obriran a les 9:00h i es tancaran a les 9:10h; per les tardes s’obriran a les 15:00h i es
tancaran a les 15:10h.
Cap alumn@ podrà sortir de l’escola durant l’horari escolar només si el ve a recollir un adult. Aquest
adult haurà de passar per consergeria, comunicar que ve a recollir l’alumn@ i signar el full de sortida.
A més, a Primària com a treball d’hàbits, a l’agenda haurà d’estar escrit a quina hora ha de sortir i el
motiu per mostrar-ho al mestr@.
En cas de retard l’alumn@ ha d’entrar al centre acompanyat de l’adult, passar per consergeria i
enregistrar l’hora d’entrada. Als alumnes d’educació infantil els acompanyarà a l’aula el conserge.
Mensualment des de Direcció s’informarà a aquelles famílies que tinguin 5 o més retards.


PETITS (Educació Infantil)

Els alumnes de 3, 4, 5 anys entraran i sortiran per la porta que hi ha davant del pati de les seves aules.
En cas de pluja, les famílies entraran per davant de consergeria i recolliran als seus fills/es a l’aula.
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Heu d’informar a les tutores de les persones que vindran a buscar els alumnes, Si hi ha un canvi no
previst (que l’hagi de recollir una altra família del centre), cal trucar per telèfon a consergeria i, si és
una situació permanent, s’ha de signar una autorització que us facilitarà el/la tutor/a. En el cas de que
els recullin algun germà o germana de 5è o 6è també caldrà signar l’autorització.
Al migdia les monitores de menjador recolliran als alumnes que es quedin a dinar uns minuts abans de
les 12:30.
A la tarda, tant les monitores de transport escolar, com els monitors de les activitats extraescolars
passaran per les aules a recollir els alumnes uns minuts abans de la sortida.


MITJANS i GRANS (Educació Primària)

Tots els alumnes d’Educació Primària entraran a l’escola pel pati, els de 1r i 2n faran la fila davant del
gimnàs i els mestres els acompanyaran a l’aula. A partir de 3r pujaran directament a l’aula, on els
esperarà el/la mestr@ corresponent. Els alumnes de 5è aniran directament als mòduls.
En cas de pluja, els nens i nenes entraran i sortiran per l’entrada principal.
Com a norma general, amb la finalitat de garantir una correcta atenció de tot l’alumnat, les famílies no
podran accedir a les aules. Per a qualsevol tipus de comunicació amb els tutors/es, ho hauran de fer a
través de l’agenda o una nota.
A la sortida tant del migdia com de la tarda, els mestres els acompanyaran al pati davant del gimnàs al
lloc assignat, on els recolliran les famílies.
Només els alumnes de 5è i 6è que no fan ús del servei de transport escolar ni es quedin a fer
activitats extraescolars podran sortir sols del centre, sempre i quan les famílies ho autoritzin. Si es
dona el cas, també es pot fer extensible l’autorització per recollir germans o germanes més petits.
Els alumnes que facin alguna activitat extraescolar seran lliurats als monitors que els esperaran al
recinte del pati petit, amb l’autorització de les famílies.
Les monitores del transport escolar esperaran als alumnes al costat de l'escala del pati.
És molt important la PUNTUALITAT, ja que afavoreix el bon funcionament de l’escola i una bona
dinàmica de treball del grup.
L’Equip de Mestres només podrà deixar sortir de l’escola els nens i les nenes amb les persones que
hagin estat autoritzades pel pare, la mare o la persona tutora. En casos no previstos es trucarà a
l’escola per comunicar la persona que recollirà el seu fill/a.
Recordeu que l’horari escolar finalitza a les 16:30 hores, i els nens i les nenes s’han de recollir en
aquesta hora i no més tard.
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6. Aspectes normatius


Drets d’imatge

Les xarxes socials formen part de la vida quotidiana i cada dia es publiquen milers de fotos,
comentaris, vídeos... i qualsevol tipus d’informació. Tot això és molt fàcil de difondre però molt difícil
d’esborrar i, al final, s’acaba perdent el control sobre allò que s’ha publicat.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig. Segons aquesta normativa és necessari tenir el consentiment abans de publicar
imatges d’alumnes als webs dels centres, en revistes o en publicacions d’àmbit educatiu. Per això, des
del centre, es demana el consentiment a les famílies per poder publicar imatges on apareguin els seus
fills i filles. Per tant, les famílies no estan autoritzades a realitzar fotografies o vídeos dins de l’escola, i
com que considerem que és molt important el model que transmetem els adults als infants agrairíem
que respectessiu aquesta normativa.
La nostra escola té una pàgina web on fa difusió de les activitats que realitza l’alumnat i les comparteix
amb la comunitat educativa. Per aquest motiu, serà l’equip docent l’encarregat de captar les imatges.
Recordeu que totes les imatges i documents publicats a la pàgina web del centre també tenen els
drets reservats, i està prohibit compartir o publicar aquestes imatges en qualsevol altre lloc web, xarxa
social o mitjà imprès.


Educació per la salut

Recordem que per poder administrar medicaments als alumnes, cal que les famílies aportin un
informe del metge on consti el nom de l’alumn@, el nom del medicament i la seva pauta
d’administració i signin l’autorització lliurada pel centre.
Si un alumne/a presenta algun símptoma de malaltia és aconsellable que no vingui a l’escola. Si es
constata que té febre durant l’horari lectiu, s’avisarà la família, ja que com a mesura preventiva no
donem cap medicació sense l’oportuna autorització de la família i la recepta del metge. Un alumne/a
amb febre no pot estar a l’escola.
Quan detectem algun cas de pediculosis (polls al cabell o llémenes) us avisarem perquè vingueu a
buscar el vostre fill o filla. Caldrà que sigueu molt meticulosos en la neteja del cabell i feu observacions
periòdiques. En cas de detectar-ne heu de fer el tractament adient i comunicar-ho al tutora.
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Accidents

El sistema establert en el nostre centre quan es produeix un accident que requereix atenció mèdica
és el següent: s’atén immediatament el/la nen/a i s’avisa a la família perquè el porti a l’hospital. Si és
molt urgent truquem directament al 112 i si la família no ha arribat en el moment del trasllat a
l’hospital, l’acompanya un adult del centre.


Faltes d’assistència

Tant a Educació Infantil com a Educació Primària s’han de justificar les faltes d’assistència amb
justificant, una nota a Educació Infantil o indicant el motiu a l’agenda a Educació Primària. Si és una
qüestió prevista s’informa amb antelació i si és un imprevist amb posterioritat.

7. Material i sortides
A l’escola el material és socialitzat, la qual cosa afavoreix l’hàbit del respecte i la conservació i, al
mateix temps, s’aprèn a compartir.
Perquè tots els nens i les nenes disposin d’aquest material s’estableix cada any una quantitat de diners
aprovada pel Consell Escolar del Centre. Aquesta quantitat també permet realitzar les sortides i els
teatres que es fan durant el curs.
Per poder gaudir de les activitats amb normalitat és necessari tenir al dia el pagament.
Us recordem que la quota és de 180 euros, dividits en tres terminis: juliol (80 euros), setembre (50
euros) i desembre (50 euros). Aquests pagaments es poden domiciliar, fer-los efectius al centre o
ingressar-los a aquest número de compte: ES54 0182 6569 29 0201667572
Si teniu alguna dificultat per pagar les quotes passeu per secretaria.
El consell escolar va aprovar que, per poder anar de colònies, les famílies han de tenir al dia els
pagaments de la quota de material i sortides.

8. Comunicació família-escola


Horari entrevistes famílies

L’horari d’entrevistes serà els dilluns de 12:30 a 13:30. Poden ser sol·licitades tant pels mestres com
per les famílies i, en la mesura que sigui possible, s’hauran de concretar prèviament i amb temps. Us
agrairíem que respectéssiu l’horari establert.
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Agenda

L’escola lliurarà una agenda a l’alumnat a partir de 1r. És necessari que la reviseu cada dia, ja que
aquesta ens servirà com a mitjà de comunicació entre la família i l’escola.


Web

Podeu consultar la pàgina web de l’escola en l’adreça següent: www.escolaelmorsell.cat. Aquí trobareu
diferents informacions i algunes de les activitats que realitzem durant el curs.


Dates lliurament d’informes
PETITS
(Educació Infantil)

GENER 2019

Informe

JUNY 2019

Informe

MITJANS i GRANS
(Educació Primària)

DESEMBRE 2018 Informe
MARÇ 2019

Informe

JUNY 2019

Informe

Recordeu que durant el segon trimestre es realitzaran les entrevistes compartides.

9. Serveis


Servei d’acollida matinal

Aquest servei comença i acaba el mateix dia que l’escola (del 12 de setembre al 21 de juny).
Aquest servei es realitza a partir de les 7:30 h del matí fins a l’entrada de l’alumnat a l’escola. Per a
més informació, podeu posar-vos en contacte amb la responsable del menjador (Vanesa).


Servei de menjador

Aquest servei comença i acaba el mateix dia d’escola (del 12 de setembre al 21 de juny).
Comptem amb un menú vegetarià per qui necessiti fer-ne ús.
En cas que el vostre fill/a necessiti una dieta determinada esporàdicament, cal avisar al menjador per
telèfon.
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Si el vostre fill/a és al·lèrgic a qualsevol tipus d’aliment haureu de portar el corresponent certificat
mèdic.
En cas que els nens/es hagin de prendre algun medicament, cal que parleu amb la responsable del
menjador (Vanesa) telèfon 685059991, que us lliurarà una autorització perquè la retorneu
degudament emplenada i signada, ja que és absolutament imprescindible per poder administrar
medicaments.
Després de dinar els nen@s de 3anys fan una estona de migdiada.


Activitats extraescolars

Cada curs escolar l’AMPA organitza les activitats extraescolars per als alumnes d’Infantil i Primària a
partir de les 16:30h (mireu l’horari d’atenció a la porta del despatx de l’AMPA).


Servei de transport

Si voleu disposar d’aquest servei us heu d’adreçar al Consell Comarcal del Garraf (Plaça Beatriu de
Claramunt, 5-8 a Vilanova i la Geltrú / 93 810 04 00 / ccgarraf@ccgarraf.cat).

10. Altres aspectes organitzatius


PETITS (Educació Infantil)

Què necessito?
 Una motxilla petita amb la carmanyola de l’esmorzar i una ampolla o cantimplora.
 Una bossa de roba amb una muda de recanvi marcada i una bossa de plàstic a dins. Tot ha
d’anar marcat amb el nom. Els infants que es queden al menjador cal que portin dues mudes
dins la mateixa bossa.
 Una bata marcada amb el nom i cognom per l’aula i una pel menjador, amb una veta llarga
per penjar-la. Periòdicament es prendrà a casa per rentar-la.
 Una capsa de mocadors de paper i un paquet de tovalloletes humides per les mans al
setembre.
 Tots els jerseis, bates, anoracs, gorres, bufandes... han d’estar marcats amb el nom i cognom;
i els anoracs i jaquetes amb una veta llarga per penjar.
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Autonomia
Totes les pertinences dels nens/es han d’estar MARCADES AMB EL NOM I COGNOMS; les bates i
jaquetes han de tenir VETA LLARGA. La roba perduda sense nom es quedarà durant un trimestre en
una caixa davant de consergeria, passat aquest temps es donarà a beneficiència.
Recomanem que els infants portin roba còmoda, sense tirants, ni cinturons per facilitar la seva
autonomia.
Psicomotricitat
Els nens i les nenes han de portar roba còmoda i han de poder treure’s i posar-se les sabates.
Recomanem portar calçat amb “velcro” o amb algun sistema còmode per facilitar l’autonomia
personal del nen i la nena.

Han de portar uns mitjons antilliscants el dia de la sessió de

psicomotricitat.


MITJANS i GRANS (Educació Primària)

Què necessito?
 Una capsa de mocadors i un paquet de tovalloletes ( 1r-2n-3r al gener / 4t-5è-6è al març)
 Cantimplora o ampolla d’aigua.
 Una bata o samarreta vella amb veta llarga per poder penjar-la.
 Un estoig de bossa amb cremallera de 4t a 6è.

Esmorzars i aniversaris
Esmorzars
Un bon hàbit alimentari és que els infants vinguin ben esmorzats de casa. Abans de sortir al pati
dedicarem una estona a l’aula per fer un petit esmorzar amb tranquil·litat.
Aniversaris:
Tant els PETITS, els MITJANS com els GRANS, si voleu celebrar l’aniversari, ho haureu de fer saber
a les tutores amb antelació per acordar el dia. Aquell dia podreu portar per esmorzar amb el tiquet
de compra. No es poden portar begudes, llaminadures ni pastissos refrigerats.
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11. Reunions inici de curs

PETITS

Dimarts 25 de setembre a les 16:45

MITJANS

Dimecres 26 de setembre a les 16:45

GRANS

Dijous 27 de setembre a les 16:45

12. Reunions d’acompanyament
PETITS
3 anys

Dimecres 24 d’octubre

4 anys

Dilluns 29 d’octubre

5 anys

Dilluns 5 de novembre

MITJANS
1r

Dimecres 7 de novembre

2n

Dijous 8 de novembre

3r

Dijous 25 d’octubre

GRANS
4t

Dijous 18 d’octubre

5è

Dimarts 30 d’octubre

6è

Dimarts 6 de novembre

13. Colònies
5 anys

Can Grau

6-7 de maig del 2019

2n EP

Les Codines (Montesquiu)

15-17 de maig del 2019

4t EP

El company (Vilanova de Sau)

22-24 de maig del 2019

6è EP

Can Mateu ( Vilanova de Sau)

22-24 de maig del 2019

14. Propostes d’activitats per fer a casa
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A partir del mes d’octubre, es posarà a la web de l’escola un enllaç amb propostes d’activitats per fer
a casa, links de pàgines web o propostes per imprimir. A l’escola no es farà devolució d’aquestes
activitats.
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