
BUTLLETÍ A LES FAMÍLIES  
Núm. 6 – Juliol de 2012 
_____________________ 
 
INFORMACIONS PER A L’INICI DE CURS 
 
CALENDARI DEL CURS 2012-13 
 
 
*** 
 
 
Amb aquest butlletí del mes de juliol volem donar informació específica a les famílies sobre les 
dates d’interès per a l’inici de curs i el calendari de dies lectius i festius.  
 
 
 

Activitat Dates, horaris 

Recollida de les bates i bosses, 
EL MÓN DE LA LLAR   
(C/ Dr Robert, 17, baixos) 

a partir del 16 de juliol, en horari de botiga 

Recollida de xandalls escolars, CARYMA  
(C/ Barcelona, 304) a partir del 3 de setembre, en horari de botiga 

Reunió pares i mares de P3 dimecres, 5 de setembre, a les 19h 

Reunió pares i mares de 1r curs de 
primària 

dijous, 6 de setembre, a les 19h 
 

Recollida dels llibres de text dijous, 6 de setembre (de 9 a 13h i de 15 a 17h) 

Inici de les classes 
dimecres, 12 de setembre (horari de matí i 
tarda) 
L’alumnat de P3 fa l’adaptació fins divendres. 

Lliurament dels treballs d’estiu dimecres, 12 de setembre, a la classe 

Horari de secretaria del 3 al 10 de 
setembre 

de 9 a 14h 
 

 
Recomanem que no assisteixin a les reunions d’inici de curs els/les nens/es, atès que no hi haurà 
servei d’acollida. 
 
Una vegada començat el curs, s’informarà de les dates de les reunions de pares i mares de la resta 
de cursos. 
 
Per recollir els llibres de text, les famílies dels alumnes de l’etapa infantil hauran de presentar la 
còpia segellada per l’entitat bancària en el moment del pagament dels llibres. Aquest dia s’hauran 
de confirmar les places per als serveis de menjador i d’acollida al matí.    
El primer dia de classe cal portar : 

 
- L’alumnat de P- 4  i P- 5:  un got de plàstic amb el nom marcat, una muda de recanvi, un 
paquet de tovalloletes humides i una caixa de mocadors. 

 
- L’alumnat del cicle inicial de primària (1r i 2n): els llibres sense folrar -per tant no cal que 
compreu el folre-, ni sense escriure el nom, i un estoig buit. 
 
- La resta d’alumnes, de 3r a 6è: els llibres nous folrats i sense nom. 

      
 

 



CALENDARI DEL CURS 2012-13 
 
El curs escolar disposarà de 177 dies lectius en total, del 12 de setembre al 21 de juny. 
 
Festes escolars: 12 d’octubre (El Pilar), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (La 
Constitució), 8 de desembre (La Immaculada, enguany és dissabte), 22 de gener (Festa Major) i 1 
de maig (Festa del Treball). 
 
Dies festius de lliure disposició: 2 de novembre (pont de Tots Sants), 7 de desembre (pont de 
la Immaculada), 9 de febrer (dilluns de Carnaval) i 20 de maig (Pasqua Granada). 
 
Dies de jornada continuada (de 9 h a 13 h): 21 de desembre, 22 de març i 21 de juny. 
 
Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos) 
 
Vacances de Setmana Santa: del 25 de març a l’1 d’abril (ambdós  inclosos) 
 
 
 



EL NOSTRE CASAL D’ESTIU 
 
Amb més de 100 alumnes, ha començat el casal d’estiu que l’Esplai Flor de Neu organitza i 
gestiona al nostre centre. Esperem que obtingui l’èxit de la passada temporada i que pares i 
alumnes quedin satisfets de la tasca realitzada. 
 
 
ESTRENAREM CUINA PRÒPIA 
 
La Fundació Catalana de l’Esplai -que gestiona el monitoratge del servei de menjador-, i a proposta 
de la titularitat del nostre centre, ha valorat l’opció de fer una cuina pròpia. Així doncs, a partir del 
curs vinent, una cuinera amb força experiència prepararà els menús per als usuaris del menjador. 
Pensem que aquest pas és un gran avenç per a l’escola. 
 
Les obres es duran a terme durant els mesos d’estiu per tal d’estar preparats quan comenci el curs. 
La quota dels usuaris d’aquest servei no es veurà incrementada, i d’aquesta manera es podrà anar 
recuperant la inversió realitzada sense costos addicionals. 
 
 
APOSTEM PER LA QUALITAT EDUCATIVA I AUGMENTEM ELS RECURSOS HUMANS 
 
Després de diversos anys en què les inversions s’han centrat especialment en recursos materials 
necessaris, ara toca fixar l’atenció en els recursos humans. Davant de l’increment de ràtio a les 
aules de nova incorporació d’alumnat (parvulari de 3 anys), hem augmentat de 25 a 30 hores la 
tasca setmanal de la persona que fa suport a l’etapa infantil. 
 
Alhora mantenim la vetlladora per als alumnes amb necessitats educatives específiques que tenim 
en les diverses etapes educatives, tot i no comptar amb la subvenció que rebíem de 
l’Administració.  
 
La tasca de suport logopèdic i de detecció d’alumnes amb necessitats en aquest àmbit es veu 
reforçada amb dues hores més a la setmana, atès que la nostra logopeda passa de 10 a 12 h de 
dedicació. 
 
 
RESULTATS DE LES PROVES DE 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES A 6è 
 
Amb força retard ens han arribat els resultats 
de les proves passades a l’alumnat de 6è, i és que, segons comenten des de l’organisme avaluador 
educatiu de Catalunya, són moltes dades de molts centres educatius les que s’han de gestionar. 
Amb tot, ha valgut la pena esperar.  
 
Seguim obtenint uns bons resultats en les diferents competències avaluades en llengua catalana, 
castellana, anglesa i matemàtiques.  
 
Cal destacar enguany, respecte d’altres cursos, l’augment en l’àrea de matemàtiques de l’alumnat 
amb un nivell alt (53%) i la disminució del que té un nivell baix (10%) i que, per tant, no assoleix 
aquesta competència. En la llengua anglesa els nostres alumnes superen lleugerament l’assoliment 
global de la competència, tot i que des del Departament d’Ensenyament es reconeix que la prova 
era més difícil que la del curs passat.  
 
En llengua catalana i castellana augmentem els resultats en la comprensió lectora, però 
disminueixen els de l’expressió escrita. Tot i així, l’alumnat que no assoleix la competència global 
en llengua catalana és només del 8%, una dada realment baixa si la comparem amb el 15% de tot 
Catalunya. Destaca de forma excepcional el 80% d’alumnat que obté un nivell alt en la prova de 
comprensió lectora en llengua catalana, i això que el text de Charles Dickens no era fàcil. 
 
 
ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS DE L’ACPF 
 
El dimecres dia 20 de juny, com cada any per aquestes dates, es va celebrar al “submarí” de 
l’escola l’Assemblea General Ordinària de l’ACPF per a l’aprovació del pressupost del proper curs 
2012-13. El resultat obtingut a través de la votació va ser de 52 vots a favor i 5 en contra, amb 
què quedà aprovat el pressupost de l’escola per a l’any vinent. 


