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 Inici de les classes: 12 de setembre 

 Vacances de Nadal: 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos  

 Vacances de setmana Santa: 4 d’abril al 13 d’abril, ambdós inclosos  

 S’acaben les classes: 19 de juny 

 Dies festius de lliure disposició 

31 d’octubre 

24 de febrer 

8 de maig 

 

 

Us recordem que l’horari escolar, és el següent: 

                           

L’alumnat que faci ús del servei de menjador els dilluns, dimecres i divendres 
sortirà del centre a les 15h.   

 

CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2019 – 2020

HORARI 

Dilluns, dimecres i divendres: 

de 9h a 14h

Dimarts i dijous: 

de 9h a 17h
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MATERIALS

Candau mitjà amb 2 claus (veure pàg. 6)

Pantalons verds llargs 

Samarreta de l'escola 

es pot comprar a l'escola 5€ cada samarreta

Estris d’higiene personal:

Tovallola, sabó líquid, pinte, penja robes, caixa de 
mocadors paper

Estris d’escriptura: 

carpeta, 3 llapis,  goma, maquineta, caixa de colors,  
caixa de retoladors,  bolígraf blau,  bolígraf vermell

Guants de jardiner (3€ a l’escola)

Calçat de treball 

Protectors auditius 

Equipació escolar, calçat esportiu i per la dutxa: sabó, 
xancles, tovallola, roba neta de recanvi
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El servei de menjador començarà el dia 12 de setembre. 

Us agrairíem que abans del dia 10 de setembre ens comuniqueu els dies que el 
vostre fill/a utilitzarà el servei de menjador. Per aquest motiu, caldria que ens 
retornéssiu, emplenat, l’imprès adjunt, o ens ho comuniqueu per telèfon (973 23 35 
73), o correu electrònic (escoladejardineria@paeria.cat) . 

L’alumnat que no vulgui menú escolar pot portar el dinar de casa.  

Us recordem que en el cas que necessiteu fer ús del servei de menjador de manera 
puntual cal que ho comuniqueu el dia abans.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per tal d’explicar-vos la programació del curs i aquells aspectes que considerem 
pedagògicament importants, us demanem que assistiu a una reunió general que 
convocarem les primeres setmanes del curs, i de la qual ja us informarem properament 
del dia i hora exactes. 

 

 

A finals del primer trimestre el tutor/a del vostre fill/a us convocarà a una reunió de 
tutoria a l’escola.  

D’altra banda, al llarg del curs, el professorat i l’equip directiu atendran amb molt de 
gust a les famílies que sol·licitin prèviament una reunió.  

  

MENJADOR ESCOLAR

REUNIÓ GENERAL DEL CURS

REUNIONS INDIVIDUALS

Si l’alumne/a està malalt o per qualsevol motiu no vindrà
a l’escola cal que anul·leu el menú el dia abans, en cas
contrari ens veurem obligats a cobrar el menú
corresponent.
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A finals del segon trimestre lliurarem un informe de seguiment a cada alumne /a que 
us el farem arribar en mà. 

En acabar el curs, us enviarem per correu postal ordinari un informe d’avaluació final. 
 

 

Al llarg del curs, qualsevol informació escolar de caire general serà comunicada per 
escrit, a través de circulars, o a l’adreça de correu electrònic que ens hagueu facilitat. 

 
 
Us demanem que pel bon funcionament i l’organització de les activitats, així com pel 
transport a d’alumnat a les pràctiques, que la puntualitat sigui respectada 
rigorosament per tothom.  

Cal que el pare, mare, tutor/a justifiqui les faltes d’assistència o retards, i autoritzi 
les sortides quan l’alumne/a hagi de marxar sol dins l’horari escolar. Es pot fer per 
telèfon o amb una nota per escrit. 3 retards o faltes no justificades suposarà una sanció 
d’un dia a casa d’acord al que s’estableix a la Normativa d’Organització i 
Funcionament del centre (NOF). 

 

 

No s’administrarà cap medicament dins l’horari escolar. 

En aquells casos que sigui estrictament necessari caldrà que porteu la recepta mèdica 
signada pel metge. En aquest cas, el medicament s’haurà de lliurar al professorat 
indicant clarament l’hora i la dosi.  

SEGUIMENT ESCOLAR

CIRCULARS D'INFORMACIÓ

PUNTUALITAT

MEDICAMENTS I ASPECTES SANITARIS

Les faltes d'assitència i retards no justificats us seran
notificades a través d'un misstge de text (SMS) al número
de telèfon mòbil facilitat.
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En el cas que un alumne/a es trobés malament o prengués mal us avisarem 
telefònicament i es reclamarà la vostra presència a l’escola.  

Si algun noi/a és al·lèrgic o té algun problema de salut, cal comunicar-ho per tal 
d’incloure-ho a la seva fitxa personal. L’alumnat no pot venir a l’escola amb febre 
o qualsevol malaltia que l’impedeixi el normal desenvolupament de l’activitat 
escolar.  

 

 

És molt important que ens comuniqueu qualsevol canvi de dades: telèfon, 
domicili, situació familiar... etc. per tal de mantenir actualitzat l’arxiu de dades, i 
sobretot els telèfons poder contactar amb vosaltres en cas d’urgència. 

 

 

A l’escola dediquem molts esforços al treball diari dels hàbits saludables en aspectes 
d’alimentació, així com en la higiene personal, etc., és per això que us demanem que 
des de casa també ho superviseu i ho faciliteu. 

 Cal que els nois/es es vesteixin adequadament i d’acord al temps que fa. 

 És important que els nois/es tinguin l’hàbit de treballar al jardí amb els equips 
de protecció individual (EPI) adequats, i aprendre així a complir la normativa de 
prevenció de riscs laborals: protectors auditius, guants, calçat de treball, etc. 

 Cal marcar amb el nom la roba de treball. 

 Per realitzar l’activitat d’educació física cal portar l’equipació escolar i calçat 
esportiu, i per la dutxa: sabó, xancles, tovallola i la muda neta per canviar-se. 

 Des de l’escola us recomanem que els nois/es esmorzin a casa i portin alguna 
cosa per menjar a l’hora del pati (fruita, entrepà petit, galetes....). No estan 
permeses les begudes amb gas, ni energètiques. 

  

CANVIS DE DADES

HÀBITS SALUDABLES I RUTINES DIÀRIES 
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 L’alumnat té assignades unes taquilles, una és per deixar-hi la roba de treball i 
l’altra la motxilla i el material escolar. L’escola deixa gratuïtament aquestes 
taquilles i cada alumne/a es responsabilitzarà del seu bon estat. Les taquilles 
són individuals i no es poden compartir. 

  

         

 Cal portar diàriament les claus a l’escola. El darrer dia de curs caldrà retornar 
la clau de la taquilla de l’aula. El fet de perdre-les implica una sanció econòmica. 

 D’altra banda l’alumnat que estacioni la seva bicicleta dins el recinte escolar ha 
de deixar-la encadenada en la zona habilitada.  

 
 

 
 

 L’escola no es fa responsable de sostraccions o desperfectes en aquestes 
pertinences. 

 Tot l’alumnat està localitzable en tot moment al telèfon de l’escola. 

 

 

 

Us recordem que està prohibit l'ús de telèfons mòbils
i altres dispositius (MP3, MP4, PSP, etc) a l'escola.

En el cas que un alumne/a incompleixi la normativa
se li requisarà el telèfon i els pares / mares, tutors/es
hauran de venira a recollir-lo personalment a la
direcció del centre.

Cada alumne/a ha de portar el seu propi candau
per la taquilla del vestuari i farà entrega d'una
còpia de clau a la secretaria.

Aquest candau i la còpia de la clau es retornarà a
l'acabar el curs.

El candau ha de ser petit/mitjà.

Cal que sigui amb clau, no amb combinació
numèrica.
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     Telèfon:                973 23 35 73 

     Correu electrònic:    escoladejardineria@paeria.cat 

        Adreça:         Carrer Til·ler, 1 
 
 
 
 

 
 
Teniu informació general al nostre web i també podeu seguir les diferents activitats 
escolars a les següents xarxes socials: 

 
  

DADES DE CONTACTE DE L'ESCOLA

WEB I XARXES SOCIALS

 

https://imolleida.com/escolajardineria 

 
@escoladejardineria 

 
https://escoladejardineria.wordpress.com 

 

Escola de Jardineria 


