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1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCOLA 

L’Escola MONTSERRAT SOLÀ és un centre de la xarxa pública del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que va obrir les seves portes el curs 2007-

2008. Cobreix el segon cicle de l’Educació Infantil i l’Educació Primària. 

2. EQUIP DE TREBALL DE L’ESCOLA 

L’equip docent participa en la programació pedagògica i intervé a les aules amb la 

finalitat primera de fer una acurada atenció a les necessitats individuals dels nens i les nenes 

i promoure situacions d’aprenentatge en el si del grup. 

 Laia Cirera, tutora del grup La Pomera. 

 Mercè Miró, tutora del grup El Cirerer. 

 Marga Serra, tutora del grup El Mandariner. 

 Jana Andrés, tutora del grup El Magraner. 

 Carme Dordas, tutora del grup L’Ametller. 

 Isa Munera, tutora del grup L’Olivera i coordinadora del cicle de petits. 

 Marta Molina, complement de jornada del grup El Magraner i suport a petits. 

 Mercè Reynal, Tècnica Especialista en Educació Infantil. 

 Cuca Calsapeu, tutora del grup El Paler. 

 Àngels Nadal, tutora del grup La Maria de Mata. 

 Ignasi Pertíñez, tutor del grup El Ferm. 

 Quima Pomar, tutora del grup La Riera de Sant Simó. La substitueix Marta Ferré. 

 Vanesa Latorre, tutora del grup Les Cinc Sènies. 

 Raquel Gonzàlez, tutora del grup El Callao. 

 Roser Aymerich, tutora del grup L’Havana. 

 Anna Berbena, tutora del grup Les Xemeneies. 

 Anna Gallart, tutora del grup de 4t-A. La substitueix l’Anna Gispert. 

 Lídia Navarro, tutora del grup de 4t-B. 

 Tina Sánchez, tutora del grup de 5è-A. 

 Mariona Padrós, tutora del grup de 5è-B. 



 Marc Escolar, tutor del grup de 5è-C. 

 Vicki Sànchez, tutora del grup de 6è-A. 

 Albert Carreño, tutor del grup de 6è-B i coordinador del cicle de grans. 

 Carme Fernández, mestra de l’Aula d’Orientació i Suport i especialista de teatre. 

 Pep Ponsetí, especialista de música, dansa i teatre. 

 Susana Bacardí, especialista de visual i plàstica. 

 Roc Canals, especialista d’educació física i coordinador del cicle de mitjans. 

 Gemma Albert, especialista d’anglès, complement de jornada del grup de 4t-B. 

 Mireia de Gea, especialista d’anglès, complement de jornada del grup L’Havana. 

 Susanna Blàzquez, psicomotricitat, complement de jornada al grup La pomera  i secretària. 

 Dani Àlvarez, especialista de música i dansa i cap d’estudis. 

 Encarni Prados,  suport a les aules de petits, mitjans i grans i directora. 

L’equip EAP (Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament) 

 Esperança Benaiges, assessora psicopedagògica. 

 Esperança Fernández, treballadora social.  

 Carme Sànchez, logopeda. 

 Samanta Martínez , fisioterapeuta. 

Monitores de suport complementari 

 Rat Oriol. 

 Yolanda Tayà. 

 Dèlia Sànchez. 

Consergeria 

 Isabel Parull. 

 Blanca Romero. 

Administració 

 Cintia Guillen. 



Equip KALIU (serveis d’acollida i menjador) 

Rosó Tarrés, Rat Oriol, Marta Vilà, Montse Capeta, , Fathia Bidi, Ilona Zietek, Mercè 

Teixidó, Enric Reche, Estefania Jiménez, Vane Jiménez, Cristina Reina, Pili Guerrero, 

Maria Milà, Chiqui García, Pol Milà, Pau Montserrat, Kestyn Canudes i Laia Augé.  

Coordinador d’activitats extraescolars. 

 Chiqui Garcia 

Empresa de neteja SELSA. 

3. CALENDARI 

1r. trimestre:  

Del 12 de setembre al 21 de desembre de 2017, ambdós inclosos. 

Dies festius de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar de Mataró:  

- Divendres, 2 de novembre de 2018. 

- Divendres, 7 de desembre de 2018. 

Vacances de Nadal: del 24 de desembre al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos. 

2n. trimestre: 

Del 8 de gener al 12 d’abril de 2018, ambdós inclosos. 

Dies festius de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar de Mataró:  

- Dilluns, 4 de març de 2019. 

Vacances de Setmana Santa: Del 15 d’abril al 22 d’abril de 2018, ambdós inclosos. 

3r. trimestre: 

Del 23 d’abril al 21 de juny de 2018, ambdós inclosos. 

Dies festius de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar de Mataró:  

- Dilluns, 20 de maig de 2019. 

Vacances d’estiu: A partir del 22 de juny de 2018. 



 



4. HORARI 

4.1. Horari habitual durant el curs 

Matins de 9h a 12:30h i tardes de 15h a 16:30h. 

4.2. Horari dels dies de jornada intensiva 

El dia 21 de desembre i del 17 al 21 de juny, l’horari escolar serà de 9 h. a 13 h. en jornada 

continuada.  

4.3. Horari del Suport Escolar Personalitzat 

Alguns alumnes de 3r i 4t rebran Suport Escolar Personalitzat els dimecres i dijous de 8:15h a 

9:00h. Aquesta és una mesura dirigida a aquells alumnes que necessiten d’una atenció més 

personalitzada durant el seu procés d’aprenentatge. El SEP és un recurs flexible, temporal i 

preventiu que s’emmarca en el conjunt d’actuacions que impulsa el Departament 

d’Ensenyament per a l’assoliment de l’èxit escolar de tots els alumnes. 

4.4. Horari específic per als primers dies d’adaptació dels nens de 3 anys 

El moment d’incorporació dels nens i les nenes de 2-3 anys a l’escola ha de ser tractat amb 

molta cura per a que esdevingui una bona experiència. És per això que durant els primers 

dies: 

 S’adapta l’horari lectiu. 

 L’equip de mestres dediquen les estones del migdia per trobar-se amb cada família 

i conèixer de prop cada infant per poder donar el suport educatiu que necessiti. 

 Tot i que el servei de menjador es contempla des del primer dia d’escola, 

recomanem que l’infant vagi a dinar a casa durant els primers dies.  

 Els pares i les mares, poden romandre a l’aula per acompanyar durant una estona 

el primer moment del dia a l’escola. Quan l’infant se senti confiat i tranquil amb els i 

les mestres i amb la resta de nens i nenes, serà el moment apropiat per al comiat, 



que és important que sigui clar i explícit. Dur una joguina de casa, pot ajudar-los a 

tranquil·litzar-se durant aquests primers dies. 

5. LES HORES D’ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA 

5.1. El moment d’entrar a l’escola 

Els nens i les nenes del cicle de petits entren pel carrer Enric Granados. Les famílies els 

acompanyen fins a la classe agafats de la mà i de manera tranquil·la pels espais de 

l’escola. 

Els nens i les nenes de Primària entren per la porta principal, a la Plaça dels Alocs, i van sols 

fins a les seves aules respectives. 

L’escola s’obrirà cinc minuts abans de l’hora d’entrada per facilitar un accés progressiu al 

recinte escolar. 

Les portes es tancaran a les 9’10h. i a les 15’10h., respectivament. A partir de llavors, tots els 

alumnes hauran d’entrar per la porta principal, a la plaça dels Alocs. La Isabel i la Blanca, 

les nostres conserges, acompanyaran els més petits a les seves aules. 

5.2. El moment de sortir de l’escola: 

 L’escola obrirà cinc minuts abans de les 12:30h. i de les 16:30h. 

 Les portes es tancaran a les 12:40 h. i a les 16:40h. 

 Els alumnes d’educació infantil i de primer i segon de primària sortiran de l’escola 

sempre acompanyats d’un adult responsable a no ser que el pare o la mare l’hagi 

autoritzat per escrit marxar amb algun germà o germana més gran. En el cas que  

hagi de venir alguna persona que no sigui l’habitual a recollir-los, cal avisar la mestra 

o el mestre prèviament. 

 A partir del tercer nivell de primària l’equip de mestres acomiadarà el seu alumnat 

a la porta d’entrada de l’escola. A partir d’aquest moment la responsabilitat pertany 

al pare/mare o tutor/tutora legal dels nens i les nenes. 



Us demanem que habitueu els vostres fills i filles a entrar caminant pausadament. Els 

patinets i bicicletes no es poden fer córrer dins el recinte de l’escola, cal deixar-los ben 

aparcats al porxo o bé plegar-los i desar-los als aparcaments de patinets de cada passadís 

en el cas dels mitjans i grans. Les bicicletes hauran d’aparcar-se, també, al porxo de la pista 

del pati a l’aparcament de bicicletes destinat per a aquest ús. 

6. ASSISTÈNCIA 

 És convenient que el nen i la nena assisteixi regularment a l’escola i participi de totes 

les activitats del curs. 

 Cal justificar qualsevol absència o retard - per escrit o bé de paraula - a la mestra o 

mestre del vostre fill o filla.  

7. SALUT 

Les malalties infeccioses que es poden transmetre d’una persona a una altra per qualsevol 

mecanisme són freqüents en nens escolaritzats. El risc de contagi es pot minimitzar seguint 

les normes higièniques habituals: 

 En totes les malalties que cursen amb febre (més de 37’50), a més de les 

recomanacions específiques per a cadascuna d’elles, cal que el nen i la nena hagi 

estat 24 hores sense febre abans de tornar a l’escola. 

 En cas de polls: fins a 24 hores després que s’hagi iniciat el tractament. 

 En cas de diarrees: fins 48 hores des de la darrera deposició diarreica. 

 En la resta de casos: seguir les decisions mèdiques oportunes. 

En general, si l’estat de salut d’una criatura l’impedeix dur a terme les seves activitats amb 

normalitat, requereix més atencions de les que els responsables a càrrec poden donar-li, si 

presenta febre, letargia, irritabilitat, plora constantment, respira amb dificultat o altres 

signes que evidenciïn una malaltia greu o presenta exantema amb febre o canvis de 

comportament sobtats, cal que s’abstingui de venir a l’escola. 

En casos d’al·lèrgies, intoleràncies, i altres afeccions rellevants, cal aportar la 



documentació mèdica que l’especifiqui. 

En el cas que un infant hagi de prendre un medicament en horari escolar convé fer-ho 

coincidir amb els àpats. El medicament ha d’anar acompanyat de la recepta mèdica i  

una autorització explícita de la família. El familiar responsable ha de lliurar la medicació en 

mà al personal de l’escola i vetllar per la seva recollida. 

8. ZONA HABILITADA PER A L’APARCAMENT DE COTXES A LES ENTRADES I SORTIDES DE 

L’ESCOLA 

A la part baixa de la Ronda Cervantes hi ha una zona habilitada per a l’aparcament 

temporal de 10 minuts, a les hores d’entrada i sortida. Es demana ser respectuós amb les 

zones de pas de vianants i les voreres, on els alumnes i acompanyants han de tenir prioritat 

de pas. 

9. SERVEIS DE MENJADOR I ACOLLIDA  

Es podrà fer ús de manera esporàdica dels serveis de menjador i acollida, avisant el mateix 

dia. 

9.1. Servei de menjador 

 

Horari d’atenció: de 9:00h a 9:15h i de 16:30h a 17:00h. 

Per qualsevol informació i comunicació al menjador de l’escola dins l’horari d’atenció o al 

telèfon 622826327 durant tot l’horari lectiu. 

Preu del tiquet: 6,20 €. 

 Amb targeta de crèdit o dèbit: 31,50€ (una tira de 5 tiquets). 

 Efectiu: 31€ (una tira de 5 tiquets). 

 Ingrés bancari: 31,50€ (una tira de 5 tiquets) cal bescanviar el resguard amb el nom 

de l’alumne i el concepte menjador. 

 Tiquet esporàdic: 6,80€ (efectiu i targeta). 



 A l’entrada de l’escola hi ha una bústia on es recullen els tiquets de menjador al 

matí. Aquests es poden lliurar per setmanes o bé diàriament.  

 En el cas que s’hagin lliurat tiquets amb antelació i el nen o la nena no es pugui 

quedar, el tiquet servirà per a un altre dia sempre i quan s’hagi avisat al menjador 

abans de les 10h. 

 Número de compte del menjador (Banc Sabadell): 

Entitat 0ficina DC Número de compte 

0081 0036 46 0002424245 

 

9.2. Servei d’acollida: 

Per fer ús regularment d’algun servei cal formalitzar un full d’inscripció i per donar-se de 

baixa s’ha de lliurar l’imprès corresponent 15 dies abans que acabi el mes. Properament us 

demanarem que formalitzeu la inscripció als serveis que necessitareu durant aquest curs. 

Acollida matinal: de 8 h. a 9h. 

Acollida de tarda: de 16:30 h. a 17:30 h. 

Poden fer-ne ús tots els alumnes de l’escola. Cal avisar prèviament. 

Es poden deixar o recollir els alumnes durant tota la franja horària. 

En el cas de la utilització regular del servei el pagament serà per domiciliació bancària, a 

principis de mes. També es pot pagar amb targeta de crèdit o dèbit i en efectiu al 

menjador de l’escola en horari d’atenció. Per a casos esporàdics s’hauran de comprar els 

tiquets individuals al menjador. 

Els mesos de setembre, desembre, gener i juny es pagarà el mes sencer. 

Preus:  

Fix: 



 L’import mensual del servei d’acollida matinal és de 25 € . 

 L’import mensual del servei d’acollida tarda és de 25 €. 

 L’import mensual del servei d’acollida matinal i de tarda 50€. 

Esporàdic: 

 L’import és de 2,5 € l’hora en el servei matinal. 

 L’import és de 2,5 € l’hora en el servei tarda. 

10. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

S’ofereixen activitats extraescolars a partir dels 4 anys.  

Les activitats comencen a partir del mes d’octubre. La informació referida a aquestes 

activitats es lliurarà a part. 

El coordinador de les activitats extraescolars és en Chiqui García. Totes les gestions referents 

a les activitats extraescolars poden fer-se amb el coordinador en horari d’atenció de dilluns 

a divendres de 16:00 a 18:00. O bé a l’adreça de correu electrònic:  

extraescolars@escolamontserratsola.cat.  

En cas de baixa de l’alumne, cal comunicar-ho abans del dia 20 del mes anterior. A partir  

del segon mes de no estar al corrent de pagament es donarà a l’alumne de baixa de 

l’activitat. 

No es pot fer ús dels serveis  que ofereix l’AMPA si no s’està al corrent del pagament de la 

quota d’escola.   

11. CASALS 

L’AMPA organitza Casals durant els períodes de vacances de Nadal, setmana santa, 

d’estiu i dies de lliure disposició. Els dinamitzen persones que ja estan al càrrec dels serveis 

de menjador i d’acollida. La informació referida a aquestes activitats es lliuren 

puntualment. No es podran realitzar sense inscripció prèvia. 

mailto:extraescolars@escolamontserratsola.cat


12. LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN LA VIDA DE L’ESCOLA 

Les famílies s’organitzen en grups d’aula, en comissions de treball i en una junta. Aquesta 

és l’òrgan de representació de totes les famílies: 

 Isaac Treviño, president. 

 Ferran Aragó, vicepresident 

 Anna Soteras, tresoreria. 

 Clara Rosa, secretaria. 

Un cop al trimestre es convoca una assemblea general ordinària i tots els pares i les mares 

de l’escola estan convocats a assistir-hi com a membres de ple dret. La data i l’ordre del 

dia es publicaran al web i s’informarà mitjançant els grups de whatsapp.  

Per posar-vos en contacte amb els vostres representants, ho podeu fer mitjançant la 

següent adreça de correu electrònic: ampa@escolamontserratsola.cat. 

13. CONSELL ESCOLAR 

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern del centre i un organisme de participació 

democràtica de tots els estaments que formen part de la vida de l’escola. 

Constitueixen el Consell Escolar de l’escola: 

 Equip Directiu: Encarni Prados (directora), Dani Àlvarez (cap d’estudis) i Susanna 

Blàzquez (secretària). 

 Representants de les famílies: Adrianna Esperalba, Ferran Aragó, Txus Baquero, 

Albert Terrones i Shaila Torroella. 

 Representant de l’AMPA: Isaac Treviño. 

 Representants dels mestres: Isa Munera, Pep Ponsetí, Roc Canals, Anna Latorre i 

Vicki Sánchez. 

 Representant del PAS: Rat Oriol. 

 Representant de l’Ajuntament: Sandra Lafuente. 

mailto:ampa@escolamontserratsola.cat


Enguany és any electoral i hi hauran canvis en la seva constitució. En breu rebreu 

informació. 

14. HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

Per a qualsevol consulta o gestió, la direcció del centre us podrà atendre personalment a 

hores convingudes. 

L’administrativa atendrà totes les gestions administratives que es desprenen de 

l’organització general de l’escola. L’horari d’atenció és: de dilluns a divendres de 8:30h. A 

14:30h. 

Per a tots els temes relacionats amb els serveis de l’AMPA i les activitats extraescolars, el 

despatx de l’AMPA restarà obert de dilluns a divendres de les 16h. a les 18h. per a rebre 

qualsevol tipus de consulta i/o gestió. 

 

 

 

 

Molt bon curs per a tothom! 

Mataró, setembre de 2018 

 

 


