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ASPECTES GENERALS  

DE FUNCIONAMENT  

CURS 2018 - 2019 

 

 

 



L’ESCOLA OCTAVIO PAZ, LA TEVA ESCOLA 

 

BENVINGUTS i BENVINGUDES! 

 

Comencem un nou curs ple de moltes il·lusions, reptes i aprenentatges. Un curs que arriba amb la 

quarta fase del desplegament del projecte educatiu OP-innov@.  

És el moment de donar la benvinguda a totes les famílies de nova incorporació que a partir d’ara 

formaran part de la gran família de l’Escola Octavio Paz.  Us encoratgem a ser membre actius de la 

vida del centre.  

També agrair a la resta de famílies la vostra confiança, suport, col·laboració i participació en el 

desenvolupament de l’OP-innov@.  

Junts volem garantir l’èxit educatiu dels vostres fills i filles, fet que s’aconsegueix treballant plegats a la 

mateixa direcció.  

En primer lloc us fem a mans els aspectes generals de funcionament de l’escola que cal tenir abans 

d’iniciar el nou curs 2018 – 2019.  

 

 

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 l’Escola Octavio Paz i les famílies 

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

 



HORARI DEL CENTRE  Novetat! 

L’horari lectiu és: 

 Matí:  9:00 a 12:30 

 Tarda:   14:30 a 16:00  
 

CALENDARI CURS 
 

HORARI DE JORNADA CONTINUADA 
 

 21 de desembre de 2018:  de 9:00 a 12:30 

 de l’11 al 21 de juny de 2019:  de 9:00 a 13:00 

  

PERÍODES DE VACANCES ESCOLARS 
 
 Vacances de Nadal:                    del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 

 Vacances de Setmana Santa:    del 13 al 22 d’abril de 2019 

 Inici vacances d’estiu:                22 de juny de 2019 

  

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 
 

 2 de novembre de 2018 
 7 de desembre de 2018 
 4 de març de 2019 

  

DIES FESTIUS 
 

 24 de setembre de 2018 (festiu local) 
 12 d’octubre de 2018 
 1 de novembre de 2018 
 6 de desembre de 2018 
 1 de maig de 2019 
 10 de juny de 2019 (festiu local) 
 

CELEBRACIONS D’ESCOLA 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

 12 de setembre:            
 Inici de les classes 
 17 de setembre:            Festa d’inauguració del curs 
 31 d’octubre:                Castanyada i Altar de Muertos 
 12 i 13 de desembre:    Teatre mestres i personal d’administració i de serveis 
 19 de desembre:           Concert de Nadal A 
 20 de desembre:           Concert de Nadal B 



 21 de desembre:           Caga Tió 
  

SEGON TRIMESTRE 
 

 1 de febrer:                 Jornades pedagògiques “Tastets” 
 1 de març:                   Carnaval 
 18, 19 i 20 de març:    Colònies a La Marinada de Cambrils 
 del 8 al 12 d’abril:       Setmana cultural CAT-MEX 

  

TERCER TRIMESTRE 
 

 23 d’abril:                     Sant Jordi 
 26 d’abril:                     Fira LecTOP i Jocs Florals 
 7 de juny:                     Jornades pedagògiques  “OPenday” 
 14 de juny:                   Festa final de curs AFA 
 19 de juny:                   Segur que Saps 
 20 de juny:                   Festa de comiat dels infants de 6è 
 21 de juny:                   Diada Esportiva 

 

 

EQUIP HUMÀ 

 

L’equip humà que formem l’escola Octavio Paz està obert a les situacions d’aprenentatge i de canvi, 

per tal de poder donar resposta als reptes d’una societat que avança constantment. Estem il·lusionats i 

engrescats en el projecte d’escola. 

 

Aquest curs el formem els següents professionals: 

 

EQUIP DIRECTIU 
 
 

Director Xavier López 

Cap d’estudis Elena Guillén  

Secretaria Rosa Mª Calderero 
 

COMUNITATS D’APRENENTATGE  
 

A l’escola ens organitzem a través de les següents comunitats:  

 Educació Infantil: 

Comunitat petits 

Grup de referència 
Mestre de 

referència 

Mestres de 

comunitat 
Coordinació 

Ambient   

Ens comuniquem 
Clara Margalef Rosa Calderero 

 

Montserrat Mira 

 

Xavier Forcadell 

Xavier 

Forcadell 

Ambient  

Som artistes 
Antonio Extraña 

Ambient 

Experimentem 
Laura Sánchez 



La configuració dels grups s’informarà a la reunió del  dijous 6 de setembre a les 15:30 

 Educació Primària: 

Comunitat mitjans 

Grup de 

referència 

Mestre de 

referència 

Mestres de 

comunitat 
Coordinació 

Primer 
 

Ana Rodríguez 
 

Òscar Salmerón 
 

Andrea Navarro 
 

Xavier López 
 

 
 

Carme 
Rodríguez 

Segon 
 

Sònia Romera 

 

Tercer 
 

Carme Rodríguez 

 
 

Comunitat grans 

Grup de 

referència 

Mestre de 

referència 

Mestres de 

comunitat 
Coordinació 

Quart 
 

Marga Araguas 

 

 
Ana Vilcalvaro 

 
Ana Casares 

 
Elena Guillén 

 

 
 
 

Elias Vera Cinquè 
 

Alicia Godes 

 

Sisè 
 

Elias Vera 

 
 

PERSONAL DE SERVEIS 
 

Conserge Assumpta Traveria 

Administratiu Eduard Morón 

Vetlladors Txell Garcia i Alan Jornet 

TEI Juli Cerdán 

Coordinadora espai migdia Txell Garcia 

Equip de migdia Regina Merino, Trini Martos, Àngels Elvira, Mònica Esteban , 
Nana Chitishvili, Angi Mallen i Judith Bonjorn 

Feineres Mª José Juárez, Sílvia Ibáñez i Mª José Sánchez 
 

 

AFA 
 

Presidenta Yolanda Benach 
 

 

PRIMERS DIES D’ESCOLA 

 

 ACOLLIDA DELS NOUS INFANTS (ed. Infantil i ed. Primària) 

El primer dia de curs, els infants nous que no tinguin 3 anys caldrà que s’esperin amb la persona 
acompanyant al vestíbul de l’escola fins que un mestre els vingui a buscar per acompanyar-los amb el 
seu grup de referència al pati. 

 



 ACOLLIDA INFANTS DE 3 anys  

 

 10:30 a 11:30 11:30 a 12:30 

Dimecres 12 de setembre grup A grup B 

 9:00 a 10:30 11:00 a 12:30 

Dijous 13 de setembre grup B grup A 

Divendres 14 de setembre grup A grup B 

 

Les tardes dels dies 12, 13 i 14 de setembre es convocaran les famílies sense l’infant per tenir 
una trobada personalitzada amb el/la mestre/a de referència. Caldrà concertar l’hora. 

 

 

ENTRADES I SORTIDES 

 

 EDUCACIÓ INFANTIL 

Per a la bona convivència, l’adquisició d’hàbits de treball, de responsabilitat, el respecte envers el 
treball dels mestres i infants, preguem que respecteu l’horari d’entrada i de sortida. 

L’acompanyament de l’infant és molt important i és per aquest motiu que totes les entrades i sortides 

dels infants de la comunitat de petits es facin amb la família.  

 

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

L’escola s’obrirà a les 9:00 i a les 14:30 i es tancarà a les 9:10 i a les 14:40.Passats aquests deu minuts, 
caldrà que l’infant porti un justificant del retard.   

Les famílies d’educació primària (comunitats de mitjans i de grans) faran la sortida amb els seus fills i 
filles que estaran als grups de referència tots els divendres a partir de les 15:50. 

Mitjançant una autorització per escrit al mestre de referència, l’infant d’educació primària podrà sortir 

sol cap a casa, al migdia o a la tarda. 

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

escrita a l’agenda signada pel pare, mare o tutor, indicant l’hora de recollida. No es permetrà la 

sortida d’infants sols dins l’horari lectiu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABSÈNCIES 

Cal avisar i justificar les absències dels infants al mestre de referència. L’assistència a l’escola és 
obligatòria. El centre registra i comunica mensualment les absències de l’infant al Consorci d’Educació 
de Barcelona.  

 

QUOTA MATERIAL ESCOLAR, SORTIDES I REVISTA 
 

La quota de material, sortides i revista aprovada en Consell Escolar és de 190€, la qual es farà efectiva 

íntegrament al mes de setembre o bé en dos terminis (setembre i gener). 

 

SORTIDES CULTURALS I COLÒNIES 
 

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

aquest motiu que els infants han de participar en totes les que es programin. 

El grup 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 infants del grup.  

Les colònies són uns dies de convivència amb els companys i mestres. Això comporta un tipus de 

relació molt especial que afavoreix la cohesió de grup a més de fomentar una sèrie d’hàbits 

d’autonomia personal que ajuden al creixement global del’infant. Enguany anirem tots els infants de 

P3 a 6è a la Casa de colònies La Marinada de Cambrils (Tarragona)  els dies 18, 19 i 20 de març de 

2019.  

 

 



 

SAMARRETA, BOSSA i BATA D’ESCOLA 
 

És obligatori que l’infant porti la bossa i la samarreta de l’escola (verda o blava) en totes les sortides 

programades. Es podran comprar a secretaria.   

La comunitat de petits farà servir la bata d’escola (de color verd amb el logotip) a l’ambient de Som 

artistes.Cal que vagi marcada amb el nom per davant de forma visible. És responsabilitat de les 

famílies mantenir la bata neta i en bon estat.  

 

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 aniversarises pot portar únicament coca o galetes amb registre sanitari per compartir amb els 

companys del grup de referència. NO es pot portar menjar elaborat a casa ni tampoc es poden  lliurar 

invitacions per a festes particulars d’aniversari dins l’escola. 

 

NETEJA PERSONAL i POLLS 
 

Cal que des de ben petits, els infants tinguin cura de la seva neteja personal i arribin a l’escola nets i 

ben pentinats. 

Si un infant té polls, per evitar contagiar-los a la resta de companys del grup, caldrà fer el tractament 

oportú a casa. Es reincorporarà a l’escola una vegada s’hagi solucionat la situació.    

 

 

MEDICAMENTS I ACCIDENTS A L’ESCOLA 

Per normativa general, l’escola no administra cap tipus de medicaments. En casos excepcionals, 
s’administrarà únicament amb la recepta del metge indicant: la dosi i la periodicitat.  

En cas que un infant s’accidenti dins de l’horari lectiu (de 9:00 a 12:30 i de 14:30 a 16:00), es 
comunicarà a la família per tal de ser atès pel Servei Català de Salut. 

L’espai de migdia compta amb una assegurança específica pels infants que en facin ús durant la  franja 
de 12:30 a 14:30. 

 



 

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 
 

 Reunió informativa d’inici de curs:  
o Comunitat de grans:   dilluns 1 d’octubre a les 16:30 
o Comunitat de mitjans:   dimarts 2 d’octubre a les 16:30 
o Comunitat petits:   dijous 4 d’octubre a les 16:30  

 
L’AFA oferirà el servei d’acollida.   

 

 Entrevistes personals: a realitzar al llarg del curs, i sempre que es consideri necessari per part 

vostra o dels mestres. Elsdilluns de 12:30 a 13:30 el centre estableix un horari preferent per 

poder parlar amb els mestres de referència.  

 Data de lliurement dels informes de seguiment i d’assoliment dels aprenentatges: 1 de febrer 
2019 i 21 de juny 2019.  

 

 Agenda escolar: és el mitjà de comunicació entre les famílies i l’escola. Aquesta està 
personalitzada amb el logotip de l’escola i es lliurarà el primer dia de classe. Totes les 
comunicacions família - mestres s’hauran de fer per escrit per mitjà de l’agenda. 

 

ESPAI DE MIGDIA 
 

A la pàgina web de l’escola www.escolaoctaviopaz.cat es pot descarregar el Pla de Funcionament de 

l’Espai de Migdia 2018-19 i  els menús mensuals. 

El menjador escolar començarà el dimecres 12 de setembre, llevat dels alumnes de 3 anys, que 

començaran el dilluns 17 de setembre.  

Caldrà que els infants de 3 anys portin una manta petita i un joc de llençols de llit petit (sobre i sota) 

que s’enduran per rentar cada divendres. 

Les beques pel servei començaran a partir del dilluns 1 d’octubre. El mes de setembre NO està becat. 

Per fer ús del servei caldrà estar al corrent dels pagaments mensuals.  

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (AFA) 

 

HORARIS D’ACTIVITATS 
 

 L’horari de totes les activitats és de 16:00 a 17:15 

 L’activitat de ludoteca (per infants fixos) serà de 16:00 a 16:30 

 Caldrà que la família dels infants que facin l’activitat de piscina els recullin a la Piscina Bac de 
Roda 

http://www.escolaoctaviopaz.cat/


  

PERÍODE DE MATRICULACIÓ 
 

 A l’escola:    3, 4 i 6 de setembre de 10:00 a 11:30 i de 15:00 a 16:30 

 A les oficines de CET10:  del 10 al 14 de setembre de 9:00 a 18:00 

  

INFORMACIÓ IMPORTANT 
 

 Per fer la matricula a qualsevol activitat extraescolar cal ser soci de l’AFA (35€/família) i fer la 

inscripció a l’activitat (10€/activitat) 

 L’activitat de ludoteca (de 16:00 a 16:30) només oferirà el servei per a infants fixes, NO 

esporàdics. 

 El servei esporàdic s’ofereix a l’activitat d’espai d’art (de 16:00 a 17:15) 

  

CALENDARI D’INICI DE LES ACTIVITATS 
 

 El dia 12 de setembre començaran les següents activitats: 
 

o Servei d’acollida matinal (de 7:30 a 9:00) 

o Espai d’art (de 16:00 a 17:15) 

o Ludoteca (de 16:00 a 16:30) 

 La resta d’activitats començaran el dilluns 1 d’octubre 
 

PLANIFICACIÓ, HORARIS i PREUS D’ ACTIVITATS 
 

 Comunitat de petits (p3, p4 i p5) 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

7:30 a 
9:00 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA 

16:00 a 
17:15 

    DANSA (EI) 

PSICOMOTRI
CITAT 

   
PSICOMOTRI

CITAT 

  PISCINA   

 

16:00 a 
17:15 ESPAI ART ESPAI ART ESPAI ART ESPAI ART ESPAI ART 

16:00 a 
16:30 LUDOTECA  LUDOTECA  LUDOTECA  LUDOTECA  LUDOTECA  

(*) L’activitat de ludoteca només s’ofereix per infants d’ús fix 

 

 Comunitats de mitjans i grans (ed. Primària) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
7:30 a 
9:00 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA 

16:00 a 
17:15 

 JUDO  JUDO  

DANSA  DANSA   

 PATINATGE   PATINATGE 

   ROBÒTICA**  



 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

  PISCINA   
 

16:00 a 
17:15 ESPAI ART ESPAI ART ESPAI ART ESPAI ART ESPAI ART 

16:00 a 
16:30 LUDOTECA*  LUDOTECA*  LUDOTECA*  LUDOTECA*  LUDOTECA*  

12:30 a 
13:30   

CORAL 
GRANS 

CORAL 
MITJANS 

 

(**) L’activitat de robòtica està  destinada pels infants de 4t, 5è i 6è 
(*) L’activitat de ludoteca només s’ofereix per infants d’ús fix 

 

 

o Els preus de les activitats estan publicats a la pàgina web de l’escola. 

 

PÀGINA WEB, XARXES SOCIALS i APP D’ESCOLA 
 

 

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

 Web:  www.escolaoctaviopaz.cat/ 

 Facebook: facebook.com/escolaoctaviopaz 

 Instagram: octaviopazbcn 

 Twitter: twitter.com/octaviopazbcn 

 DINANTIA: Per garantir una bona comunicació entre escola i família us demanem que us  
descarregueu als vostres telèfons mòbils l’aplicació DINANTIA(cal facilitar a 
l’escola el vostre correu electrònic per tal d’activar-la). 

 

 Codi QR: 
 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA! 

Escola Octavio Paz 

Premi Baldiri Reixac 2017 i 2018 

http://www.escolaoctaviopaz.cat/


 


