Butlletí
Curs 2018-2019

Escola Joan Pelegrí
de la Fundació Cultural Hostafrancs
Infantil i Primària
Ermengarda, 13-25
Tel. 934239304 - Fax. 934250735
08014 – Barcelona
www. joanpelegri.cat
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Horaris
HORARI ESCOLAR
Infantil:
Matí:

de 8’55 a 13’00 hores

Tarda:

de 15 a 16’55 hores

Primària:
Matí:

de 9 a 13 hores

Tarda:

de 15 a 17 hores

(Les portes d’entrada s’obriran a les 8’45 h i a les 14’55 h, es tancaran a les 9’05 h i a les 15’05 h)

HORARI DE VISITES
Tutoria:

Dimecres de 13 a 14 hores

Direcció:

Dimarts de 9 a 10 hores
Divendres de 15 a 17 hores

HORARI DE SECRETARIA
Matí:

de 9 a 14 hores.

Tarda:

de 15 a 17’30 hores.
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Aspectes generals de la Institució
L’Escola Joan Pelegrí som una escola catalana, aconfessional, plural i participativa, respectuosa
amb les opcions i creences de tothom en la línia de la Declaració Universal dels Drets Humans
(símbol d'aquesta opció és la nostra adscripció a la UNESCO, com a escola associada).
L’Escola depèn institucionalment de la Fundació Cultural Hostafrancs, l’origen de la qual es
remunta a 1904. El nostre objectiu és la formació i acompanyament d’infants, joves i adults
durant la seva etapa educativa per tal que puguin assolir la màxima competència en una societat
canviant i globalitzada, amb uns valors reconeguts universalment. Treballem perquè tothom hi
pugui trobar el seu espai i tenir un creixement personal que li permeti desenvolupar les seves
capacitats i interessos.

Les etapes educatives que s'imparteixen a l'escola són:
Educació Infantil: Etapa que comprèn dels 3 als 6 anys.
Educació Primària: És la primera etapa educativa de l’ensenyament obligatori. Comprèn
dels 6 als 12 anys.
Educació Secundària Obligatòria: És una etapa que comprèn dels 12 als 16 anys. En
finalitzar l’etapa, l’alumnat rep un títol únic de Graduat en Educació Secundària, que
faculta l’accés als Batxillerats i als Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Batxillerat: Consta de dos cursos acadèmics i té tres modalitats. L’alumnat rep el títol de
Batxiller, que faculta per accedir als Cicles Formatius de Grau Superior i als estudis
universitaris (després de superar una prova d’accés).
Cicles Formatius de Grau Mitjà: Consta de dos cursos acadèmics. La titulació serà la de
Tècnic.
Cicles Formatius de Grau Superior: Consta de dos cursos acadèmics. La titulació serà la de
Tècnic Superior.
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Normes de l'Escola
1.-Puntualitat: Us preguem que respecteu l'horari d'entrada i sortida dels vostres fills/es. De P3 a
2n s'acompanyen i es recullen a les aules; a partir de 3r se'ls recull al pati. A la tarda les portes de
l’Escola es tanquen a les 17’15h. Cal que el pati quedi buit pel bon funcionament de les activitats
extraescolars. Us recordem que durant l’horari d’entrada i sortida no està permès jugar a pilota.
2.-Es considerarà falta greu:
-Tota falta de respecte als companys/es, professorat i personal de l'Escola.
-No respectar ni conservar l'edifici i el material escolar.
3.-Per acord del Consell Escolar l’alumnat ha d’estar al corrent de pagament per poder assistir a
les sortides escolars i convivències.
4.-Higiene: Es vetllarà per la higiene personal i bona presència de l’alumnat.
5.-Malalties: En cas de malalties encomanadisses, l'alumne restarà a casa respectant el criteri
mèdic. En cas de tenir polls o llémenes preguem que els vostres fills o filles es quedin a casa fins la
total desaparició. En cas de tenir mol·luscs el nen o la nena no es podrà banyar a la piscina, ja que
s’encomanen fàcilment.
Quan l’alumne pugui assistir a l’escola, però hagi de quedar exempt d’alguna activitat (piscina,
educació física,…) o fer algun règim alimentari especial de llarga durada, caldrà que porti
necessàriament un certificat mèdic.
6.-Notificacions al mestre o a la mestra: Han de ser per escrit, signades i amb data i a partir de 3r
a l'agenda.
En cas d'absència a l'Escola, preguem que aviseu a Secretaria. Igualment cal que ens notifiqueu
qualsevol canvi d’adreça, telèfon, etc.
Us demanem que no porteu a secretaria encàrrecs, treballs, esmorzars, etc.
7.-Equipaments esportius: És imprescindible que l’alumnat porti roba adequada a les classes de
piscina, expressió corporal i educació física. Preguem que tota la roba estigui marcada.
8.-Llaminadures: Cal evitar les bosses de dolços per celebrar els aniversaris, així com el consum
dins el recinte escolar.
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Activitats complementàries
L'Escola considera que el desenvolupament de l'infant no es limita a l’ensenyament de continguts
sinó que inclou molts altres aspectes que van més enllà de les parets de l'aula. És per això que,
dins de l'horari escolar, organitza diverses activitats, a part de l'ensenyament reglat, a les quals
dóna tanta importància i considera obligatòries com les altres. Entre elles cal destacar: la classe
setmanal d’Activitats Aquàtiques (a Torre d’en Damians, 6), Informàtica, servei de Biblioteca,
diverses sortides de caire cultural, lúdic o esportiu, convivències fora de Barcelona i en contacte
amb la natura (a partir de P4), les Jornades Culturals, amb les activitats que promou el Grup
UNESCO de l'Escola, i la celebració d’algunes festes tradicionals dins de l’àmbit escolar (algunes
d’elles obertes a les famílies, les quals assenyalem amb un asterisc en el calendari).

Activitats extraescolars
El Centre Montserrat-Xavier, de la Fundació Cultural Hostafrancs, organitza les activitats
extraescolars amb la col·laboració de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Joan Pelegrí i de
l'Escola, oferint un bon feix d'activitats fora dels dies i horaris lectius. Diàriament de 17 a 19 h hi
ha activitats esportives, lúdiques, musicals i altres actes extraordinaris; en època de vacances
escolars organitza diversos casals.
El Club Natació Joan Pelegrí, els Estudis Musicals (EMA) i el Bàsquet Ateneu Montserrat (BAM),
que també formen part de la Fundació Cultural Hostafrancs, promouen diferents activitats
referents als seus àmbits.

Relació escola-família
La pràctica educativa és efectiva quan hi ha una interacció positiva entre les famílies i l’escola, per
això cal coordinar els esforços en una mateixa direcció.
Agenda: És una eina escolar per tal que els nens i les nenes s’organitzin el treball, però també és
un vehicle de comunicació entre les famílies i l’escola, per tant, és important fer-ne un bon ús.
S’utilitza a partir 3r de Primària i caldria que les famílies la revisessin diàriament.
Acció tutorial: Els tutors i les tutores s’entrevistaran com a mínim un cop al curs amb cadascuna
de les famílies, prèvia sol·licitud d’elles mateixes o del tutor/a.
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Serveis
Acollida: L’Escola ofereix el servei d’acollida de 7'30h a 9h del matí i de 17h a 17’30h. El Centre
Montserrat-Xavier organitza diàriament el "Racó del Joc" de 17h a 19h.
Menjador: El servei de menjador funciona de 13h a 15h, durant tots els dies del curs. Hi ha una
persona que coordina el servei a Infantil-Primària. En cas necessari, s’adapta el menú a dietes,
intoleràncies o al·lèrgies.
Reunions amb les famílies: La primera reunió de classe serà el mes de setembre i la segona el
mes de juny. Els grups de P4 fan una reunió per preparar les convivències. Els grups de 6è, durant
el segon trimestre, fan una reunió informativa sobre el funcionament de l’Educació Secundària.
Informes: A Infantil es lliuraran dos informes al curs, un a començament del segon trimestre i
l'altre a final de curs. A Primària tres, un al final de cada trimestre.

Calendari Escolar 2018-2019
12, dimecres

Inici de curs

24, dilluns

Festa Major de Barcelona

12, divendres

Festa del Pilar

31, dimecres

Castanyada

SETEMBRE

OCTUBRE

1, dijous

Festa de Tots Sants

NOVEMBRE

DESEMBRE

2, divendres

Festa de lliure disposició

6, dijous

Dia de la Constitució

7, divendres

Festa de lliure disposició

18, dimarts

* Cantada de Nadal P4

19, dimecres

* Cantada de Nadal P3

20, dijous

* Cantada de Nadal P5

21, divendres

Final 1r trimestre (jornada reduïda)
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GENER
25, divendres

*Representació Artística 6èA i 6èB

1, divendres

*Carnaval

4, dilluns

Festa de lliure disposició

MARÇ
10, dimecres
11, dijous
ABRIL

12, divendres
12, divendres

ABRIL

MAIG

JUNY

*Jornades Culturals

23, dimarts

Final del 2n trimestre

Inici del 3r trimestre
Sant Jordi - Jocs Florals

1, dimecres

Dia del Treball

17, divendres

* Representació artística 1r

24, divendres

* Teatre 2n

a concretar

* Representació artística 4t

10, dilluns

Festa de la 2a Pasqua

7, divendres

* Representació artística 6èC

del 12, dimecres
Jornada reduïda
al 21, divendres
21, divendres

Final de curs- Festa de la música
* Acte de cloenda a les 12:30h

*Acte obert a les famílies
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Professorat d'Infantil-Primària
EDUCACIÓ INFANTIL:
P-3
P-3
P-3

A
B
C

MONTSE VILLA
M. ÀNGELS SÁNCHEZ
CARME CAPDEVILA

P-4
P-4
P-4

A
B
C

AINA SOLSONA
NAIRA MORENO
CARLES NAVARRETE

P-5
P-5
P-5

A
B
C

ROSA COSTAS
NÚRIA AGELL
EVA JIMÉNEZ

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
C. Inicial:
1r
1r
1r

A
B
C

IMMA ESTRADA
OFÈLIA CANUDAS
NEREA GONZÁLEZ DE IBARRA

2n
2n
2n

A
B
C

NÚRIA FAUQUIER
LAURA DOMÈNECH
PAU CARRERAS

3r
3r
3r

A
B
C

CARLES FARRÉ
MARC VIVES
ANTÒNIA PRAT

4t
4t
4t

A
B
C

JOAN PENAS
MERCÈ CLARAMUNT
MARILÓ GUTIÉRREZ

A
B
C

MARTA CADENA
NÚRIA CERVELLÓ
JERONI MOREY

A
B
C

MAR PAHISA
TONI ORTEGA
MARIBEL MUÑOZ

C. Mitjà:

C. Superior:
5è
5è
5è
6è
6è
6è
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Activitats Aquàtiques i
Educació Física:

SÍLVIA JARA
ANAÏS RODRÍGUEZ

Música i Expressió Corporal:

MERCÈ BOIX
MIREIA CANO
BRUNA SANTANACH

Anglès:

PATRÍCIA ROMERO
M. NÚRIA SUÑÉ
MARTA TRIAS

Competències Socials i
Cultura del Fet Religiós:

Educació Especial i
Reforç:
Assessorament
Psicopedagògic:

TERESA DALMAU

CARMEN GABARRÓ
FRANCESC VALLÉS
MONTSE MOLINA

Altres matèries:

RUTH ARIAS
JOSEP ANTONI GRAJERO
FERRAN PELLISÉ
MERCÈ VELILLA

Tasques de suport:

EULÀLIA GARCIA
ANNA GONZÁLEZ
DOLORS OLLER
MAITE ROCHINA

DIRECCIÓ GENERAL: VÍCTOR RANERA - MERCÈ VELILLA
DIRECTOR PEDAGÒGIC I COORDINADOR CICLE INICIAL: FERRAN PELLISÉ
COORDINADORA EDUCACIÓ INFANTIL: MONTSE VILLA
COORDINADOR CICLE MITJÀ: MARC VIVES
COORDINADORA CICLE SUPERIOR: NÚRIA CERVELLÓ

PERSONAL NO DOCENT:
Cap d’Administració: MERCÈ DOMÈNECH
Secretàries: ANNA COSTA - PILAR GASCÓN
Manteniment: JOEL MARCHES
Responsable de Menjador: DOLÇA ALCALÀ
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