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MIRA, DESCOBREIX, FES! 

Lema 2019-20 
 

MIRA... 

En aquest context i en aquesta època estem envoltats d’imatges. Vivim en un entorn ple de 

pantalles i flaixos. Sembla que només es valora el que es veu, allò que es mostra. I a més a més, ben de 

pressa, a una velocitat vertiginosa, cercant l’impacte, sense reacció possible. 

S’ha debilitat la nostra capacitat de badar i de mirar, d’admirar i de contemplar. Només ens fixem 

en allò que ens crida l’atenció, allò que ens enlluerna. I hem quedat privats de la mirada contemplativa que 

ens permet gaudir de les persones, de la natura, de l’art ...  

Davant dels nostres ulls, com si fos una pantalla que tot ho engoleix, no deixen de passar-nos 

imatges, notícies, fets, rumors... I, tal com passen, es dilueixen les unes en les altres deixant un pòsit 

emboirat en el nostre subconscient. Ens cal recuperar el gaudi d’una mirada que comunica vida, que 

s’admira contemplant una flor, que s’emociona amb un somriure, que es relaxa amb una conversa 

tranquil·la, que es relaciona amb els qui ens envolten, que descobreix, encisada,  les meravelles del món. 

Caldrà viure l’ara i aquí amb una consciència ben desperta per poder aprendre, de nou, a mirar i 

sentir el batec de la vida i per agrair tots els regals que rebem cada dia. 

 

DESCOBREIX... 

Amb una actitud empàtica, sense prejudicis, es pot descobrir la riquesa que hi ha darrera les 

paraules i accions de les persones que t’envolten. Com la mirada acollidora de Jesús i del Pare Claret, que 

sempre transmet a les persones estimació i dóna ànims per seguir caminant amb esperança i il·lusió 

Aquest trobar-nos, l’un davant l’altre, ens fa descobrir, amb tota la seva riquesa, allò que té d’únic i 

irrepetible, i facilita l’acollida de les seves aportacions, idees i sentiments. Sempre acceptació plena de la 

persona, però amb una mirada lúcida que valora i reflexiona amb sobre allò que és just, bo i honest. Una 

mirada que supera el passat, es compromet amb el present, i transmet il·lusió i esperança per al futur. 

 

IMPLICA’T... 

Cada dia és únic, irrepetible. La “nova mirada” ens indicarà la ruta per caminar amb pas ferm i 

decidit cap el cim que volem assumir. Per poder caminar cal fer un pas darrere un altre, i acompanyats per 

la comunitat educativa, preguntar-nos què és més urgent, oportú i eficaç per avançar sense pors ni neguits. 

No tenim temps per al conformisme, o l’anar-hi anant . 

Fem nostre aquest lema des d’una reflexió lúcida, lliure i esperançada, una opció que neix del cor i 

connecta amb la vida. 

Per això, aquest curs, 

MIRA, DESCOBREIX, FES 



 

 L’ESCOLA LA FEM ENTRE TOTS 
 
 

Un cop més ens trobem per posar en marxa el curs, i ho fem conjuntament perquè creiem que és bo que, 

pares i mestres, fem equip i avancem en una mateixa direcció. 

Us agraïm que llegiu aquests fulls i que ens ajudeu a fer que l'escola sigui un lloc agradable i formatiu per a 

tots. 

- És convenient que els nens i les nenes portin la bata el dia que toca i que quan la tornin a casa per 

rentar, l’aneu revisant (botons, butxaques, vores...). És recomanable que els nens que dinen a 

l’escola tinguin dues bates. 

-     Els nens pugen sols a les respectives aules, no poden anar acompanyats. Qualsevol comunicació 
 

amb el tutor es realitzarà via agenda o cap d’estudis. 
 

- És imprescindible comunicar a través d’una nota qualsevol activitat extraescolar que realitzi el 

nen/a. Si aquesta no existeix, el professor/a l’acompanyarà fins a la sortida de l’escola. 

-     Convé que tota la roba i el material de classe estigui ben marcat. 
 

-     Us demanem que cosiu una beta a tota la roba que s'ha de penjar al penjador de la classe. 
 

- Han de portar sempre l'agenda i ensenyar-la als pares cada dia i als mestres quan convingui. Totes 

les notes de l'agenda s'han de tornar signades. 

-      Les absències i els retards s'han de justificar a la plataforma.   

-     Cal notificar si hi ha un canvi en la persona que habitualment recull al nen a la sortida.  

-     Cal omplir correctament la plana de dades personals de la primera pàgina de l’agenda. 

-     Quan els nens portin treballs o documents a casa mireu-los amb ells. 
 

- Donem molta importància a la puntualitat : arribar a l'hora i començar junts la feina ; i també que 

els pares estigueu a punt a la sortida i ens ajudeu a fer-la més àgil. Totes les sorties i entrades fora 

de l’horari habitual s’han de realitzar per la porteria del col·legi vell. 

-     Al col·legi no portem joguines ni llaminadures (tampoc pels sants i aniversaris). 

-      L’última setmana de cada mes celebrem a la classe l’aniversari amb una caixa de galetes que portarà 

el nen o la nena que faci anys. 

- A les sortides s'ha de portar el fulard de la classe. Hi ha servei de pícnic pels alumnes de mitja 

pensió que ho demanin. Acomiadeu-vos dels nens quan entrin al col·legi i quan sortim no ens pareu 

la fila ni ens tapeu la porta. 

- Si el vostre fill/-a ha de prendre un medicament heu d'especificar a l’apartat corresponent de 

l'agenda l'hora, la dosi i els dies que l'ha de prendre (si ho ha de prendre al migdia anoteu-ho també 

a la capsa del medicament). Si li cal cullera convé que la porti de casa. No es podrà administrar cap 

medicament sense l’autorització dels pares per escrit a l’agenda i la recepta del metge indicant el 

medicament i la dosi. 

 

Estem contents de compartir aquest curs amb vosaltres. Tan de bo aconseguim, junts, fer-lo... DE PEL·LÍCULA!



EQUIP DIRECTIU I DE COORDINACIÓ: 
 

Titular del Centre:                                  Josep Sanz Vela 
 

Director:                                                 Vicenç Barceló Cabañeros 

Cap d’Estudis Etapa 3-7:                         Elena Martínez López 

Coordinador:                                        Santi Arbusà Solà 

 
EQUIP DE MESTRES TUTORS: 

 

 HORES DE VISITA 

1r A Marta Vergé Dilluns de 8’30 a 9´30 

1r B María Lorente Dimecres de 9’30 a 10’30 

1r C Elisabet Brasó Dilluns de  9’30 a 10’30 

1r D Esther Aguiar  Dilluns de 8’30 a 9’30 
  

 EQUIP DE MESTRES ESPECIALISTES 
 
 HORES DE VISITA 

 
              Anglès 

Marta Vergé (A) Dilluns de 8’30 a 9´30 

 Maria Lorente (B) Dimecres de 9’30 a 10’30 

Carolina Meseguer (C i D) Dijous de 9’30 a 10’30 

              Música Lorena Badia (ABCD) Dimecres de 8’30 a 9’30 

         Visual i Plàstica 

María Lorente (B) Dimecres i dijous de 8’30 a 9’30 

Anna Aranda (A i C) Dilluns i divendres de 10 a 10’30 

Mireia Vázquez  (D) Dilluns i dimecres de 8’30 a 9 

              Reforç Eva Egea Dijous de 9 a 10 

          Educació física 
Guillem Feito (A i C) 

Dimarts de 12 a 12’30  
Divendres de 10’30 a 11 

Anna Aranda (B i D) Dilluns i divendres de 10 a 10’30 
 
 

Equip de Pastoral:                             Josep Sanz, Joan Verdés i Eva Egea 
 

Orientació Psicopedagògica:             Anna Ruhí i Ariadna Rins 
 

Administració:                                   Jordi Canal i Cristina Albert 
 

Consergeria:                                      Anna Ferrando i Mª Carmen Mena 
 

Secretaria:                                         Miguel Ángel Sánchez i Rebeca Cangas 
 

Biblioteca:                                         Núria Rofín  
 

Mitja Pensió:                                     MªCarmen Mena



SORTIDES I ACTIVITATS 
 

DATA ACTIVITAT LLOC 

20 de setembre La Festa Major Col·legi 

11 d’octubre Educació emocional 
La Granja (Santa Maria de 
Palautordera) 

24 d’octubre Pare Claret Col·legi 

31 d’octubre Castanyada Col·legi 

  12 i 14 de novembre Taller matemàtic  Museu Matemàtiques (Cornellà) 

  22 de novembre Santa Cecília. Espectacle musical   La Sedeta (Barcelona) 

16 de desembre Concert de Nadal Parròquia Cor de Maria(Col·legi) 

20 de desembre Nadal Col·legi 

 20 de gener   Hort (granja Can Sala) Can Sala (Montornès del Vallès) 

 30 de gener    DENIP Col·legi 

Pendent de confirmar Guàrdia Urbana Col·legi 

  21 de febrer    Carnaval Col·legi  

26 de febrer Les aus rapinyaires 
Cim d’Àligues (Sant Feliu de 
Codines) 

23 d’abril Sant Jordi Col·legi 

28 de maig Teatre en anglès La Sedeta (Barcelona) 

5 de juny Taller de circ i espectacle Can Pidelaserra 

11 i 12 de juny Colònies Pare Manyanet (Begues) 

 
 
 
 
 

 
Sempre que l’activitat es realitzi fora de l’escola cal que tots els nens i nenes portin el fulard 

 

corresponent. 
 
 
 
 
 
 

  



 

REUNIONS DE PARES 
 

REUNIÓ DATA HORA 

Inici de curs 10 de setembre 18:15 

Mètode Binding 16 d’octubre 18:00 

Final primer trimestre 16 de desembre 18:00 

Final segon trimestre 1 d’abril 18:00 

Fi de curs 22 de juny 17:30 

 
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Des de l’àrea d’educació física volem promoure en els alumnes d’Educació Primària els hàbits higiènics 
de pràctica permanent (dutxar-se, canviar-se la roba, etc.).” 
 
Per aquest motiu, el dia que els vostres fills tinguin classe d’Educació Física:  
Hauran de venir a l’escola vestits de la manera habitual, portar l’equip d’Educació Física guardat a la 
bossa d’esports o motxilla i, en finalitzar les sessions, encara que després facin altres activitats 
esportives, s’hauran de dutxar obligatòriament. 
 
Per tant, hauran de portar sempre l’equip d’ E.F. complet: 
 

- Samarreta blanca. 

- Pantalons curts blaus. 

- Sabatilles d’esport (les han de portar dins de la bossa d’esport). 

- Mitjons. 

- Xancletes per la dutxa. 

- Tovallola. 

- Estris per a pentinar-se. 
 
Si no voleu que surtin amb els cabells mullats, podeu afegir-hi el casquet de bany. 
Es recomana que portin el cabell recollit i que la roba i sabates siguin fàcils de posar. 
 
Recomanem que marqueu totes les peces de forma clara i entenedora. 
  
És necessari que sempre portin l’agenda escolar a la bossa d’esports. Recordeu que és l’eina per poder 
comunicar-se professors i famílies.  
 
Si els/les vostres fills/es, per motius justificats, no poden realitzar alguna activitat física, tenen algun 
tipus de problema de qualsevol mena, no es poden dutxar per motius mèdics, etc.; si us plau, poseu 
una nota a l’agenda escolar. De la mateixa manera, els professors d’educació física ho farem, si cal, per 
comunicar-vos qualsevol incidència en relació els vostres fills. És important que penseu que si els 
vostres fills estan en condicions de venir a l’escola, en la majoria de casos, poden fer Educació Física. 
 
QUALSEVOL PROBLEMA, JA SIGUI DE TIPUS MÈDIC, PERSONAL..., QUE PUGUI AFECTAR ALS VOSTRES 
FILLS QUAN PRACTIQUEN ESPORT (ASMA, AL·LÈRGIES, MUSCULARS, DE CREIXEMENT, ...) HA DE SER 
COMUNICAT EXPRESSAMENT (A L’INICI DE CADA CURS ESCOLAR O QUAN EN TINGUEU CONEIXEMENT) 
ALS PROFESSORS D’EDUCACIÓ FÍSICA. 
 



 
APUNTS SOBRE EL TREBALL DEL HÀBITS EN ELS NENS/ES DEL CICLE INICIAL 

 
 
 

La percepció per part del nen/a de que entre la família i l’escola existeix coordinació i continuïtat 

sobre hàbits, rutines i normes de convivència potencien en aquest/a la construcció d’actituds i 

valors. 
 

Els hàbits s’adquireixen mitjançant un aprenentatge o bé una experiència. És molt important, 

doncs, que durant les primeres etapes escolars el nen/a vagi adquirint hàbits que li permetin una 

millor realització d’activitats quotidianes de manera autònoma i responsable. 

 
 

Juntament amb la feina docent, és essencial que a casa es vetlli per l’adquisició d’aquests hàbits. 
 

Els pares juguen un paper molt important en l’adquisició dels hàbits dels seus fills. 
 
 
 
 
 

A continuació s’exposen idees del dia a dia que poden ajudar als nostres fills/es en aquest sentit: 

 
1.-Intentar començar el dia amb temps i tranquil·litat per fer tot el que cal abans de sortir de casa. 

Aquesta preparació afavoreix poder començar la jornada escolar amb les condicions òptimes 
per a l’aprenentatge: 

 
a)  Començar el dia amb una salutació, un somriure, un petó,... i evitar començar-lo amb nervis i 

presses. 

 
b)  Tenir el temps suficient per rentar-se, vestir-se i esmorzar asseguts. És indispensable que els 

nens/es hagin esmorzat de manera equilibrada i suficient abans d’anar a l’escola. A l’escola 
també és convenient fer un mos a l’hora del pati. 

 
c)   Cal fer un bon càlcul del temps necessari per realitzar totes les activitats esmentades i arribar al 

col·legi a l’hora. Acostumar a l’infant a anar amb temps és el millor que es pot fer per 
potenciar la seva futura puntualitat. 

 
d)  Beneficia molt l’entrada del nen a l’escola que la persona que l’acompanya pel matí adopti una 

actitud optimista i d’animositat vers la jornada que comença.



 

2.- En general, cal establir una rutina diària que permeti fomentar els hàbits bàsics d’higiene, 
respecte, ordre i responsabilitat. 

 
a)  Fomentar hàbits indispensables per a l’aprenentatge i la convivència que també es treballen a 

l’escola com: seure correctament a la cadira, demanar permís per aixecar-se de la taula en els 
àpats, no interrompre una conversa entre adults sense demanar permís, demanar les coses 
amb educació, dirigir-se als altres amb respecte, utilitzar la salutació en entrar i sortir, fer 
servir el si us plau i el gràcies de forma sistemàtica, no alçar la veu injustificadament,... 

 
b)  Caminar correctament: cal acostumar al nen/a a moure’s amb normalitat per tal d’afavorir el 

respecte vers els altres vianants. 

 
c)   Respectar el torn tant en converses com en esperes. 

 
d)  Deixar als nens estones per jugar de manera que moguin el seu cos, utilitzin la seva imaginació i 

desenvolupin la seva creativitat. Si veuen molta televisió tenen menys oportunitats per a 
pensar i fer coses que els permetin aprendre. 

 
e)  Quan cal canviar d’activitat (com per exemple deixar de jugar per anar a sopar) cal donar 

indicacions que permetin al nen/a acabar amb l’activitat que està fent i endreçar el material 
emprat. 

 
f)   Fomentar la convivència familiar al màxim entre setmana (fer com a mínim un àpat en família 

al dia fomenta el diàleg entre pares i fills) i dedicar els caps de setmana a fer activitats junts. 

 
g)  Limitar-se a veure la televisió encara que estiguem en família no és conviure a no ser que 

aprofitem el programa que estem veient per fer comentaris i reflexions. 
 
 
 
 

3.-Abans d’anar a dormir: 

 
a)  És aconsellable deixar preparat tot el que es necessitarà el dia següent. I és important que el 

nen/a sigui partícip actiu d’aquesta preparació. Per exemple: roba llesta, llibres a la motxilla, 
taula parada per esmorzar, etc. ... 

 
b)  Seguir una rutina que vagi preparant al nen/a per anar a dormir pot facilitar el seu descans. 

La preparació per al descans pot ajudar-se amb una seqüència similar a la següent: banyar-se, 
posar-se el pijama, escoltar un conte, fer una oració, apagar el llum i acomiadar-nos amb un 
petó. 

 
c)   Cal que el nen/a dormi un mínim de 9-10 hores diàriament per tal que el seu rendiment sigui 

l’adequat.



 


