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Barcelona, 5 de juliol de 2017 
 
Benvolgudes famílies: 
  
Per al proper curs 2017-18 us volem informar que:  

 
 
El dia 6 de setembre a les 16 h.:  Reunió de les famílies d’alumnes nous. 

 
 
1. PERSONAL 

 
Tutories 
Cicle Mitjà       Monica Teixidó 
Cicle Superior       Xavier Cuberes  
1r. Cicle Secundària A     Margarida Ballesteros  
1r. Cicle Secundària B     Mònica Navarro  
2n. Cicle Secundària A      Robert Ramos 
2n. Cicle Secundària B       Sònia Plans 
   
P.F.I.(Programa de Formació i Inserció)        Jose Cruz 
 
Educació Física     Carles Álvarez 
 
Educadors/es de suport i de menjador   Jordi Aisa   
     Núria Pròsper 
     Sandra Domènech 
     Mireia García- Villaraco 
     Santi Rodríguez. 
     
Monitor de menjador     Sebas Caro 
 
Presidència de la Cooperativa      Marta Sendra 
 
Equip Directiu   
Coordinadora de Primària i 1r de Secundària:   Lourdes Pedra. 
Coordinador de Secundària i P.F.I. :    Víctor García. 
 
Administració i Secretaria    Rosalia Pont 
 
Personal de Serveis 
Neteja        Betty Burga 
Cuina i Menjador      Susana Pérez   
 
 
 
 



ESCOLA REL S.C.C.L.   
escolarel@xtec.cat 
C/Montserrat de Casanovas, 44  08032, Barcelona 
Tel. 934207905 / 934207906                        
http://www.escolarel.com          

    
2. QUOTES   

 
Són les mateixes que el curs passat. S’ajustaran al gener en funció del nou pressupost i estaran 
aprovades pel Consell Escolar.   

                         
Pels alumnes que fan compartida es calcula la quota en funció dels dies que assisteixen a l’escola. 
 

 
3. MITJA PENSIÓ 

 
L'alumne que ocasionalment es quedi a dinar a l’escola cal que avisi a secretaria abans de les 14h. del 
dia anterior. El cobrament es farà en el rebut del mes següent. 
 
L’alumne que normalment dini a l’escola però que ocasionalment no es quedi a dinar un dia, cal que 
avisi a la secretaria abans de les 14h. del dia anterior.  
 
Els alumnes que marxen a dinar a casa NO poden entrar a l’escola abans de les 15h. 
 
4. SORTIDES I COLÒNIES 

 
Les colònies i sortides formen part del projecte pedagògic de l’escola i per tant és molt important 
assistir-hi.  
 
Al rebut de cada mes es carregarà un import a compte de colònies.  
 
Les sortides les determinarà cada grup-classe i cal donar autorització via DINANTIA . Es pagaran en 
efectiu al tutor/a. Aquells alumnes que no tinguin l’autorització pertinent no podran realitzar la 
sortida.  
 
5. NO ASSISTÈNCIA 

 
Si un alumne no pot assistir a l’escola un dia, cal avisar el dia anterior al matí.       
 
Quan per una causa justificada un alumne arribi tard o hagi de sortir abans de les 16,30h. cal avisar a 
primera hora del dia. 
 
La no assistència prolongada per raons de malaltia tindrà un abonament en les activitats de Mitja 
Pensió, però no en la resta d’activitats. 
 
6. HORARI 

 
Horari General:     Matí :  de 9.00 a 13.00 hores 

Tarda:  de 15.00 a 16.30 hores  
Menjador: de 13.00 a 15.00 hores 

 
 

Horari 2n. Cicle Secundària B* :  Matí :  de 9.00 a 13.00 hores  
     Tarda:  de 14.00 a 16.00 hores (dimecres sortida 15.00h) 
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PFI*:     Matí :  de 9.00 a 13.00 hores  

Tarda:  de 14.00 a 16.00 hores  
(dijous sortida 15.00h i divendres 14.00h) 

 
Menjador: de 13.00 a 14.00 hores 

 
*Els horaris d’aquests dos grups poden sofrir modificacions per motius organitzatius. De ser així, es comunicarien al 
setembre. 

 
PEL BON FUNCIONAMENT DE LES DINÀMIQUES DE LES DIFERENTS AULES I L’ ORGANITZACIÓ DE 
L’ESCOLA, PREGUEM QUE SIGUEU EL MÀXIM DE RESPECTUOSOS AMB LES HORES D’ENTRADA I 
SORTIDA DELS VOSTRES FILLS. 
 
Pels alumnes que per diversos motius, i de manera permanent, hagin de sortir abans de les hores 
abans esmentades, aquests són els horaris en que poden ser recollits: 

 
Matí: 13.00 hores. 

Tarda: 15.00 hores o 16.00 hores. 

7. HORARI DE SECRETARIA 

 
Horari d’atenció a secretaria:   de 8.45 a 14.00 hores. i de 15.00 a 16:30 hores ( dilluns a dijous). 
    de 8’45 a 13.00 hores ( divendres). 
 
Horari d’atenció telefònica per part dels tutors: de  11.15 a 11.45 hores  i de 13.00 a 14.00 hores. 
 
De 14.00 a 15.00 hores és la nostra hora de dinar, preguem que, si no és per una urgència, 
procureu respectar aquest espai.  
 
8. NATACIÓ  

 
L’ activitat de natació forma part del currículum escolar del nostre centre i com a tal és obligatòria.   
 
L’alumne que per alguna circumstància no pugui banyar-se cal que porti una nota justificant-ne els 
motius.  
 
L’activitat de piscina es farà els dijous de 10 a 11h sortint de l’escola amb autocar a les 9’30h. 
S’inicia el 5 d’octubre i finalitza el 14 de juny 
 
Aquells que, durant un temps prolongat no puguin fer natació, han de portar un certificat mèdic que 
justifiqui la no realització de l’activitat. 
 
Recomanem que els alumnes portin roba pràctica per facilitar que es puguin canviar autònomament.  
 
L’activitat es farà al POLIESPORTIU MUNDET, al Passeig Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona 
  
*Els alumnes de 2n Cicle Secundària B i PFI  no fan natació. 
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9. EQUIP D’ EDUCACIÓ FISÍCA 

 
Xandall o pantalons curts, samarreta i bambes. Al setembre es comunicarà quin serà l’horari de 
realització de l’activitat de cada grup. 
 
És totalment necessari que els alumnes facin l’activitat amb roba d’esport i bambes. També és 
indispensable que portin un petit necesser (desodorant, colònia i tovallola petita) i una samarreta de 
recanvi per tal de preservar la seva higiene personal. 

 
10. MEDICACIÓ 

 
Els alumnes que prenen medicació han de portar el document de prescripció mèdica signat en el que 
figurin totes les medicacions que prenen.  A part l’escola us proporcionarà un document en el que 
queden explícites aquelles que s’han de subministrar en horari escolar i que autoritzen la nostra 
administració.  
 
Quan es produeixin modificacions de qualsevol tipus (canvi de dosi, periodicitat, nou medicament, 
etc) també cal portar dites modificacions amb prescripció mèdica. Sense aquest document signat no 
s’administrarà cap medicament.  
 
Així mateix aquelles famílies que vulguin que des de l’escola s’administri a llur fill/a un paracetamol 
en cas de tenir 38ºo més de febre mentrestant no el venen a recollir, haurà de signar a l’inici de curs 
l’autorització.  
 
En cas d’accident a l’escola quan es tractin de lesions lleus, l’escola avisarà als pares i el tutor/a o 
persona responsable portarà a l’alumne al CENTRE MÈDIC CONGRÉS al C/ Pardo 10-12.  
 
Quan es tracti de lesions o crisis epilèptiques greus s’avisarà a la família i al servei d’urgències 
mèdiques 112 . 
                                                                                                                                            
*Signeu les butlletes adjuntes. 
 
 
11. ALIMENTACIÓ ESPECIAL I INTOLERÀNCIES I ALÈRGIES ALIMENTÀRIES 
 
Els alumnes que tenen alguna intolerància, al·lèrgia o malaltia que requereixi una alimentació 
específica han de portar un informe del metge que acrediti la impossibilitat d’ingerir determinats 
aliments i el full signat.   
 
Així mateix els alumnes que necessitin fer règim de forma puntual ho hauran de comunicar 
telefònicament a secretaria. 
 
*Signeu les butlletes adjuntes. 
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11. MATERIAL 

 
A nivell general el material necessari és el següent: 
 
2 llapis, 1 goma, 2 bolígrafs, maquineta, tisores, 2 marcadors fluorescents (tot dins un estoig 
marcat amb el nom) caixa de llapis de colors, caixa de retoladors , calculadora i pen-drive. 
 
La reposició d’aquest material serà a càrrec de les famílies. La resta de material general (pintures, 
fulls, pinzells, fotocòpies, etc.) serà a càrrec de l’escola. 
 
El material específic de cada classe ( llibretes, classificadors, arxivador...) el demanarà el tutor /a a 
l’iniciar les classes al setembre.  
 
12. BATES I ROBA 

 
TOTS els alumnes han de tenir una bata pel taller. No és indispensable que sigui nova. 
 
Cada peça de roba que portin els alumnes a l’escola (abric, anorac, suadores, bata, etc.) ha de portar 
el nom i una veta per facilitar que es pugui penjar. 
 
Els alumnes de cicle mitjà i aquells alumnes que es cregui necessari, hauran de portar a l’escola una 
muda de recanvi.  
 
13. SERVEI D’ACOLLIDA 

 
L’escola ofereix un servei d’acollida a les 8:30h. Aquest servei no té cap cost, està adreçat 
EXCLUSIVAMENT a les famílies que el necessiten per poder complir amb les seves obligacions 
laborals.  
 
La resta de l’alumnat ha de mantenir l’horari oficial marcat per la Generalitat, i podrà entrar al centre 
a partir de les 8:50h.  
 
*Us preguem que retorneu signada la butlleta adjunta explicitant si fareu us d’aquest servei, ja que  
cap alumne podrà entrar abans d’hora sense aquest full signat. 
 
14. EXTRAESCOLARS 

 
Durant el mes de setembre l’ AMPA us informarà de les activitats extraescolars programades pel curs 
2017/18 amb el preu i les dates així com les dates d’inscripció. 
 
15. COMUNICACIÓ 

 
A partir del proper curs, la comunicació escola-família es farà a partir de l’aplicació de mòbil Dinantia 
o per correu electrònic (en el cas de no tenir mòbil). Aquelles famílies que encara no tingueu 
descarregada l’APP i necessiteu ajuda podeu passar per secretaria i us atendrem.   
 
La comunicació amb els tutors/a o coordinadors es pot fer o bé telefònicament de  11.15 a 11.45h  i 
de 13.00 a 14.00 h. o bé per correu electrònic (en el cas que així s’acordi amb el tutor/a).  
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CALENDARI ESCOLAR CURS 2017-18 
 
 
Inici de curs:   12 de setembre de 2017 
Finalització de curs:   22 de juny de 2018 
 
Vacances escolars  
 

 Nadal:     del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos. 

 Setmana Santa:  del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos. 

 
Jornada continuada 
 

 El 22 de desembre de 2017 

 Del 5 al 22 de juny de 2018 
 
 
Dies festius segons el calendari de festes locals i estatals 
 

 25 de setembre de 2017:   Festa de la Mercè 

 12 d’octubre  de 2017:   Festivitat del Pilar 

 1 de novembre de 2017:   Tots Sants 

 6 de desembre de 2017:             Dia de la Constitució 

 8 de desembre de 2017:   Immaculada Concepció 

 1 de maig de 2018:  Dia del treball 

 21 de maig de 2018:   2ª Pasqua 

 
Dies de lliure disposició 
*El Consell Escolar Municipal de Barcelona, partint de l’ordre del Departament d’Ensenyament de 
triar tres dies festius de lliure elecció, ha determinat els següents:  
 

 7 de desembre de  2017:   Pont de la Constitució 

 12 de febrer de 2018:  Carnestoltes 

 30 d’abril  de 2018:   Pont de l’ 1 de maig 

 

Colònies escolars 

 

 28,29,30 de maig de 2018 a Can Mundet de Tossa de Mar.   
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ANNEX 1 

 

SOL·LICITUD DE SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS A L'ESCOLA 
 
El pare/mare o tutor/a....................................................................................................., 

de l'alumne ..............................................................................................................., del grup 

.........   , d'Educació ................................ 

 

Sol·licita,  

1º.- Que el personal de l’escola subministri la medicació prescrita pel 

doctor............................................................... nº col·legiat ...................... en data 

................................... consistent en (dosi) .............................. (nom medicament) 

.................................................  subministrar …………… hores en substitució i per ordre de 

(pare/mare o tutor). 

 

2º.- El sotasignat acompanya copia autèntica de la prescripció facultativa. 

 

3º.- El sotasignat (pare/mare o tutor/a) ha decidit pel seu compte i risc subministrar la 

medicació prescrita pel Doctor/a ............................. eximint de qualsevol responsabilitat al 

personal de l’escola i a l’escola mateixa. 

 

4º.-El sotasignat (pare/mare o tutor/a)  declara que el nen/nena 

.................................................................. pot prendre la medicació 

.......................................................... i, que en cas de qualsevol incidència que pugui sorgir 

per causa del subministrament prescrit, se’n fa l’únic responsable. 

 

Barcelona,         de                    de 201 

 
 
.............................................................            ...............................  
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Signatura del pare / mare o representant legal                 NIF 
 

ANNEX 2 

 

AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DEL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL 

 
 

 

Comunico a l’Escola REL que l’alumne/a ...................................................................... entrarà 

al recinte escolar a les 8:30h. fent ús del servei d’acollida matinal que ofereix el centre. 

 
 
 
 
 

 

 

Barcelona,         de                    de 201 

 
 
 
 
 
 
.............................................................            ...............................  
Signatura del pare / mare o representant legal                 NIF 

        
 
 
 
 
 
 
 

Data  ........../........../.................. 
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ANNEX 3  
 
 

AUTORITZACIÓ D’ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL A L’ESCOLA. 
 
 
 
 
 
Jo ...........................................................com a mare/pare o tutor/a legal de l’alumne/a: 
 
.....................................................................................................................................................

.. 
 
signo la present autorització perque se li administri un paracetamol al meu fill/a en el cas de 
que tingui 38ºC o més de febre , mentres espera a que el vinguin a recollir.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
.............................................................            ...............................  
 
 
Signatura del pare / mare o representant legal                 NIF 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data  ........../........../.................. 
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ANNEX 4 
 
 

INTOLERÀNCIES I ALGÈRGIES ALIMENTÀRIES 
Full de demandes específiques 
 

 
El meu fill/a: ........................................................................................................................ 
 
 
 
No pot menjar: 
 

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.. 

 
per al·lèrgia  per intolerància                    altres motius 

 
 
 
 
 
 
.............................................................            ...............................  
 
 
Signatura del pare / mare o representant legal                 NIF 

 
 

 
Data  ........../........../.................. 

 
 

*Adjunto full mèdic. 
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ANNEX 5  

 
Prescripció de medicaments dels alumnes  
 

Amb l’objectiu de facilitar la informació referent a l’alumne/a en cas d’emergència als 

serveis mèdics pertinents, el pare/mare o tutor/a legal .................................................... amb 

DNI..............................................................., declara que l’alumne/a 

.........……..............................………....................................... pren els següents medicaments: 

 

 

NOM DEL MEDICAMENT......................................................................DOSI ……  / …… /  ....... 

NOM DEL MEDICAMENT......................................................................DOSI ……  / …… /  ....... 

NOM DEL MEDICAMENT......................................................................DOSI ……  / …… /  ....... 

NOM DEL MEDICAMENT......................................................................DOSI ……  / …… /  ....... 

 

 

Observacions, intoleràncies i/o al·lèrgies 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 

 

Signatura pare/mare o tutor/a legal 

 

.................................................................. 

 

 

Data: .........../............/..............   

 


