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Barcelona, 12 de setembre de 2016 

Benvolgudes famílies,  

 

En primer lloc, una vegada més,  agrair-vos la confiança 

que curs rere curs ens dipositeu. També volem donar la 

benvinguda a totes les famílies noves. Esperem que 

sigui un curs ple d’innovació, de valors i d’èxits 

educatius. 

  

Avui iniciem un curs amb moltes novetats: canvi de línia 

pedagògica, la reordenació del calendari de 

celebracions i de festes, la reorganització de l’alumnat i 

l’equip de mestres per comunitats d’aprenentatge, la 

implementació del projecte Grup Experimental 

Plurilingüe (GEP), la millora de les instal·lacions... Totes 

aquestes innovacions us les explicarem detalladament a 

les següents reunions informatives de famílies:  

 

 

 

 

 

 

En segon lloc, us informem que les SABATES serà el projecte de recerca d’escola d’aquest curs. Ens 

farem preguntes, investigarem, compartirem, ens equivocarem i arribarem a conclusions a partir del 

món del calçat.   

També us encoratgem a que seguiu les xarxes socials, constantment les estem actualitzant perquè 

tingueu la informació d’última hora.   

- Espai web: www.escolaoctaviopaz.cat 

- Facebook: www.facebook/escolaoctaviopaz 

- Twitter: https://twitter.com/octaviopazbcn 

- Instagram: octaviopazbcn 

 

 Finalment us fem partícips de l’organització de l’equip humà d’aquest curs i dels horaris d’atenció a 

les famílies i d’un petit calendari de les dates més significatives del curs :   

 

Director Xavier López Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 9:45h 

Cap d'estudis Elena Guillén Dimarts de 15:00 a 16:30 i dijous de 9 a 9:45h 

Secretària Rosa Calderero Dimarts de 15:00 a 16:30h i divendres d’11:00 a 12:30 

 

 Comunitat Dia de la reunió Hora 

Petits     (P3, P4 i P5) 19 de setembre 17h. 

 Mitjans  (1r, 2n i 3r) 20 de setembre 17h. 

Grans    (4t, 5è, i 6è) 22 de setembre 17h. 
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Curs       Mestre/a tutor/a Especialitat        Mestre/a 

P3 Antonio Extraña Educació Especial Montserrat Mira 

P4 Rosa M. Lizano Educació Física Christian Castillo 

P5 Núria Martín Música  Ana Casares 

1r Kilian Barbeta Llengua estrangera (anglès) Mercè Montes 

2n Pau Peñalver Suport d’Educació Infantil Rosa Calderero 

3r Natividad Cortés   

4t Carles Rosell   

5è Laura Sellarès   

6è Carme Rodríguez   

 

El dia i hora d’atenció a les famílies per part dels mestres serà els dilluns de 12:30 a 13:30h. 

 

 Jornada intensiva i festius 

 

Jornada intensiva 

22 desembre Del 6 al 21 de juny 

 

Dies de lliure disposició 

31 d’octubre 5 de desembre 27 de febrer 2 de juny 

 

Festes locals 

24 de setembre 5 de juny 

 

Calendari de celebracions i actes 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esperant que la nostra relació sigui fluïda i cordial, rebeu una afectuosa salutació. 

 

L'Equip de mestres 

1r trimestre 3r trimestre 

16 de setembre:   Festa inici de curs  

28 d’octubre:     Castanyada i Altar de Muertos* 

21 de desembre:   Concert de Nadal* 

21 d’abril:       Fira LectOP i Jocs Florals    

10, 11 i 12 de juny: Colònies 

1 de juny:         OPen Day*    

4 al 9 de juny:  Viatge a Mallorca 6è 

16 de juny:       Festa final curs (AMPA)* 

19 de juny:       Segur que saps       

20 de juny:       Comiat de 6è*    

 21 de juny:      Diada esportiva 
 

2n trimestre 

27 de gener:       “Tastets” del Projecte  

24 de febrer:        Carnestoltes * 

3 al 7 d’abril:       Setmana Cultural 

(*) Festa oberta a les famílies 


