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BENVINGUTS A L’ESCOLA OCTAVIO PAZ 
 
 

A les famílies noves us donem la benvinguda i us convidem a 

participar activament de la vida del centre i, a tots i totes, us 

demanem que continueu col·laborant i participant en 

l’actualitzat projecte educatiu de l’Escola Octavio Paz, una 

escola activa, innovadora, viva, catalana i de qualitat.  

 

A les portes d’un nou curs, us recordem els aspectes generals de funcionament de 

l’escola que cal tenir en compte pel desenvolupament d’un bon curs.  
 

EQUIP DIRECTIU 
 

Director Xavier LÓPEZ ORTÍN   

Cap d’estudis Elena GUILLÉN PÉREZ   

Secretaria Rosa Mª CALDERERO ARCOS   

 

COMUNITATS D’APRENENTATGE  
 

A l’escola s’imparteixen els següents nivells educatius agrupats per comunitats 

d’aprenentatge: 

 

Educació Infantil: 

Comunitat 

petits 

P3: 3 anys  
P4: 4 anys 

P5: 5 anys 
 

Educació Primària: 

Comunitat 

mitjans 

Primer 
 

 

Segon 
 
Tercer 
 

Comunitat 

grans 

Quart 
 

 

Cinquè 
 
Sisè 
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HORARI DEL CENTRE 

Per a l’alumnat d’EDUCACIÓ INFANTIL i d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA l’horari és de 9h a 12.30h i 

de 15h a 16.30h.  

ACOLLIDA ALUMNES de P3 (3 anys)  

Els nens i nenes de P3 començaran l’escola el primer dia de curs, dilluns 12 de setembre, 

en dos torns. Aquest dia cal que algun membre de la família participi activament d’aquest 

moment tan especial acompanyant l’infant.  

• Torn 1, GRUP A : Entrada de 9:30 a 10:45 

• Torn 2, GRUP B: Entrada de 11:00 a 12:15 

El dimarts 13 de setembre: 

• Torn 1, GRUP B : Entrada de 9:00 a 12:30 

• Torn 2, GRUP A: Entrada de 15:00 a 16:30 

El dimecres 14 de setembre: 

• Torn 1, GRUP A : Entrada de 9:00 a 12:30 

• Torn 2, GRUP B: Entrada de 15:00 a 16:30 

 

Aquest horari afecta exclusivament als alumnes de P3. 

El dies 12, 13 i 14 de setembre NO hi haurà servei de menjador per als alumnes de 3 anys. 

El dia 15 de setembre s’incorporaran a l’horari com la resta d’alumnes: de 9 a 12:30 i de 

15 a 16:30. 

REBUDA A L’ALUMNAT NOU 

El primer dia de curs, els alumnes nous que no siguin de P3, caldrà que s’esperin amb la 

persona acompanyant al vestíbul de l’escola fins que un mestre els vingui a buscar per 

acompanyar-los a la seva classe. 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

L’educació de les persones és un procés complex i dinàmic on conflueixen l’acció de la 

família, l’escola i l’entorn. La coherència educativa entre els diferents agents implicats en 

l’educació exigeix una interacció i treball en xarxa entre ells. En aquest sentit, amb la 

finalitat d’afavorir l’èxit educatiu, resulta imprescindible la relació i el diàleg entre les 

famílies de l’alumnat i els professionals de l’educació. Les funcions educadores de la 

família i de l’equip de professionals són complementàries i requereixen el compromís 

mutu per aconseguir  l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives en 

la societat. 

 

La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i 

les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament 



 
 

4

personal, acadèmic i social de cada infant i jove. La carta de compromís educatiu és 

l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les 

complicitats entre la família i el centre. 

 

És per això, que cal tenir present els compromisos que varem assolir en la formalització de 

la matrícula i que s’aniran revisant durant l’escolaritat del vostre fill/filla. 

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 
 

• Una reunió de nivell, a realitzar al mes de setembre, per tal d’informar-vos de la 

nova línia pedagògica, del funcionament i de l’organització.  

• Entrevistes personals, a realitzar al llarg del curs, i sempre que es consideri 

necessari per part vostra o dels mestres. Una entrevista, en el cas dels alumnes de 

tres anys, es realitzarà durant els mesos de setembre i octubre. 

• Dos informes, per escrit, per a l’alumnat d’Educació Infantil i tres informes per a 

l’alumnat d’Educació Primària. 

 

Totes les comunicacions família - mestres s’hauran de fer per escrit, per mitjà de l’agenda 

que tenen tots els alumnes de l’escola. 
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FUNCIONAMENT GENERAL DE L’ESCOLA 

Entrades i sortides 

Per la bona convivència i adquisició d’hàbits de treball i 

responsabilitat, preguem tingueu en compte l’hora d’entrar i de sortir 

de l’alumnat.  

La porta s’obrirà a les 9:00 i a les 15:00 i es tancarà a les 9:10 i a les 

15:10. Passats aquests deu minuts l’alumnat caldrà que porti un justificant del retard.  Es 

prega puntualitat a l’hora de recollir els vostres fills. 

 

Per tal de facilitar l’accés i la sortida al centre us preguem que respecteu els rètols que hi 

haurà a les portes. Els alumnes sortiran al vestíbul exterior i s’entregaran només als adults 

autoritzats. 

Mitjançant una autorització per escrit al tutor o tutora si algun nen/a d’Educació Primària 

ha d’anar sol cap a casa, al migdia o a la tarda. 

 

Si algun infant ha de marxar abans de l’escola, cal que ho comuniqueu a través d’una nota 

escrita signada pel pare, mare o tutor, indicant a quina hora el vindreu a buscar.  

No es permetrà la sortida d’alumnes sols dins l’horari lectiu. 

Absències 

Cal avisar i justificar les absències dels infants al tutor o tutora. El centre registra i 

comunica mensualment les absències de l’alumnat al Consorci d’Educació de Barcelona.  

Bates 

L’alumnat  de les comunitats de petits i de mitjans han de portar obligatòriament la nova 

bata de l’escola de venda exclusiva a la secretaria del centre.   

Cal que vagi marcada amb el nom de l’alumne per davant de forma visible. És 

responsabilitat de les famílies mantenir la bata en bon estat d’ús.  

Roba adequada 

És convenient que els nens i nenes portin roba adequada i còmoda per tal de facilitar la 

seva autonomia a l’hora d’anar al lavabo o per realitzar diferents activitats (tot evitant 

cinturons, tirants, etc...). Les jaquetes, abrics, anoracs... han d’anar marcats i dur una veta 

de 20 cm. per poder-los penjar bé. 
 



 
 

6

Ambient sensoriomotriu (Ed. Infantil) 
 

Cal que els alumnes de la comunitat dels petits portin sempre roba còmoda i sabates 

esportives, així com uns mitjons antilliscants que es quedaran al centre.  

Educació Física (Ed. Primària) 
Els dies amb classe d’Educació Física els alumnes hauran de dur: 
 

• Roba còmoda i calçat esportiu amb cordons. 

• Una samarreta neta i un necesser amb sabó i una tovallola 

petita per poder-se rentar i canviar-se.  

 

Si algun alumne es troba malament i no pot fer la classe amb normalitat ha de portar un 

justificant del metge. 

Piscina (1r de primària) 
 

L’alumnat de 1r de Primària, els divendres d’11:00 a 12:00, anirà a la piscina del 

Poliesportiu Municipal Vintró, al carrer Consell de Cent, 623.  Aquesta activitat és 

obligatòria per a tots els nens i nenes de primer. Si algun alumne es troba malament i no 

pot fer natació ha de portar un justificant del metge. 

Neteja personal 
 

Cal que des de ben petits els nens tinguin cura de la seva neteja personal i arribin a 

l’escola nets i ben pentinats. 

 

Cal que els alumnes petits (P-3) portin una muda de recanvi tota marcada, un paquet de 

tovalloletes, i tots aquells que es quedin a menjador un joc de llençols de llitet (sobre i 

sota) i una manteta per quan faci fred, tot marcat amb el nom. 

 

Medicaments 
 

Per normativa general l’escola no administra cap tipus de medicaments a 

l’alumnat. En casos excepcionals, s’administrarà únicament amb la recepta del 

metge indicant: la dosi i la periodicitat.  
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Accidents a l’escola 

En cas que un alumne s’accidenti dins de l’horari lectiu haurà de ser atès pel Servei Català 

de Salut, on es presentarà la targeta sanitària personal. 

El servei de menjador compta amb una assegurança específica pels alumnes que facin ús 

d’aquest servei i quan l’accident es produeixi dins de la franja horària de menjador. 

Material escolar 
 

A l’escola Octavio Paz el material de classe és d’ús comunitari.  Això afavoreix l’hàbit del 

respecte i la conservació del material que és de tots, i a la vegada, s’aprèn a saber-lo 

compartir. Per tal que tots els nens i nenes disposin d’aquest material, sense diferències, 

s’ha aprovat en Consell Escolar una quota única de 180€ que es pagarà en dos terminis, 

un al setembre i l’altre al gener. En aquesta quota entra:  

• Material    

• Agenda escolar 

• Totes les sortides  

• Setmana cultural 

Agenda escolar 
 

L’agenda és el mitjà de comunicació entre les famílies i l’escola. Aquesta 

està personalitzada amb el logotip de l’escola es donarà el primer dia de 

classe. 

 

Sortides culturals 
 

Les sortides que s’organitzen fora del centre formen part de la Programació General Anual 

de Centre. És per això que els nens i nenes han de fer totes les sortides que es programen. 

És obligatori que l’alumnat porti la samarreta de l’escola en totes les 

sortides programades. És podrà comprar a secretaria.   

Colònies 
 

Les colònies són uns dies de convivència amb els amics de la classe i 

amb els mestres. Això comporta un tipus de relació molt especial que 

afavoreix la cohesió del grup a més de fomentar una sèrie d’hàbits 

d’autonomia personal que ajuden al creixement global del nen. 

També a les colònies es fan un seguit d’activitats relacionades  amb 

els programes de classe així com de descoberta de la natura i 

l’entorn. Enguany anirem a l’Alberg Jaume I de l’Espluga de Francolí els dies 10, 11 i 12 de 

maig de 2017. Recomanem la participació de tot l’alumnat.  
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Esmorzars i aniversaris 

 
L’escola promou una alimentació saludable, per això recomana els entrepans i la fruita per 

esmorzar. No està permès el consum de refrescos, sucs, productes làctics ni productes 

industrials. 

 

Pels aniversaris podeu portar únicament coca o galetes amb registre sanitari per compartir 

amb la classe. NO es poden lliurar invitacions per a festes particulars d’aniversari a 

l’escola. 

Servei de menjador 
 

El Pla de Funcionament de Menjador i els menús es podran consultar a la secció de 

menjador del web del centre. 

 

El menjador escolar començarà el primer dia de classe, llevat dels alumnes de 3 anys, que 

començaran el dijous 15 de setembre.  

 

Els alumnes de P-3 hauran de portar un joc de llençols de llit petit (sobre i sota) que 

s’enduran per rentar cada divendres i una manta petita. 

 

L’alumne que faci ús del servei, caldrà que porti un necesser amb un raspall de dents i 

pasta de dents. Tot marcat amb el nom.  

 

Reunions d’inici de curs i entrevistes famílies 
 

Les reunions informatives d’inici de curs es faran a les 17:00 a la sala d’actes els següents 

dies. L’AMPA oferirà el servei de guarderia.   

 

 · Comunitat de petits:  19 de setembre 

 · Comunitat de mitjans:   20 de setembre 

 · Comunitat de grans:  22 de setembre 

 

 

El centre estableix un horari preferent per poder parlar amb els tutors. Serà els dilluns de 

12:30 a 13:30 hores.  

 

Sempre que vulgueu fer alguna consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb els 

mestres. Les hores de visita de l’equip directiu romandran penjades a consergeria. 



 
 

9

 

Calendari 2016-17 
 

• Inici del curs escolar:    12 de setembre 

• Vacances de Nadal:    Del 23 de desembre al 9 de gener  

• Vacances de Setmana Santa:  Del 8 al 17 d’abril 

• Finalització de classes:    21 de juny  

 

• Dies de lliure disposició: 31 d’octubre, 5 de desembre, 27 de  febrer i  2 de juny.  

• Festes:  12 d’octubre  1 de novembre  6 i 8 de desembre i 1 de maig 

 

• Festes locals: 24 de setembre i 5 de juny  

 

• Jornada intensiva (amb horari lectiu de 9:00 a 13:00 hores): 22 de desembre i del 6 

al 21 de juny  

 

Pàgina web i xarxes socials 
 

Per tal de conèixer i seguir les activitats escolars dels vostres fills/es us convidem a visitar: 

 

• Web:  www.escolaoctaviopaz.cat/ 

• Facebook: facebook.com/escolaoctaviopaz 

• Instagram: octaviopazbcn 

• Twitter: twitter.com/octaviopazbcn 

• Codi QR: 


