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INFORMACIÓ
GENERAL
A LES FAMÍLIES

Curs 2016-2017
Escola Pere IV
Carrer Bilbao, 103-117. 08005 BCN.
Telèfon: 933032803
Mail: a8062657@xtec.cat i ceippere4t@xtec.cat
Web: www.pereiv.cat
Twitter : @pere4t
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BENVINGUDA

L’equip docent de l’Escola Pere IV us dóna la benvinguda un any escolar més. Comença el curs
2016-17, un nou curs que volem que vingui ple de moltes iniciatives inspiradores, tasques
interessants i moltes ganes de FER ESCOLA entre tots i totes.
Com hem fet altres estius us comentem que l’escola ha fet petits arranjaments per millorar les
instal·lacions i el potencial educatiu del nostre projecte.

-

Hem eliminat l’antiga sala d’informàtica d’Educació Infantil, al costat del despatx de
Direcció i l’hem convertit en un espaii més diafan amb un armari d’IPADS que han de
donar una nova dimensió al treball de comepetència TAC (Tecnologies de
l’Aprenentatge i el Coneixement) que es fa a l’escola

-

Els porxos d’Educació infantil han estat pintats amb un aire artístic i han estat
reconvertits en petites “obres d’art” on podreu veure lletres, números, circuits per a
cotxes, espais per a jocs tradicionals com el “terra-mar-aire” o la “xarranca”....

-

Hem reorganitzat l’espai anomenat “Bibliopati” i “Jocs de pati” amb nous armaris per
tal d’oferir possibilitats als nens i nenes que volen dedicar les estones d’esbarjo a jocs
que van més enllà del futbol.

No hi ha hagut cap canvi de personal aquest estiu. Això significa que us trobareu amb els
mateixos docents que el curs passat, tot i que sí que hi ha canvis a nivell d’aules i nivells.
Un any més, i davant del nou repte que representa cada curs escolar, us demanem confiança,
complicitat i empatia per construir, entre tots i totes, un projecte engrescador i rigorós.
Us recordem de nou algunes de les línies d’actuació del projecte educatiu del Pere IV, que
van, i aniran omplint, progressivament, la vida de les nostres aules i del nostre centre:
- Continuar amb la potenciació de l’adquisició de les competències bàsiques, que
contribueixen al desenvolupament personal de tots i cadascun dels alumnes. En especial,
l’assoliment d'un bon nivell d’expressió i comprensió orals, d’expressió escrita i de
comprensió lectora, d’habilitats matemàtiques bàsiques i d'autonomia en l'aprenentatge.
- Seguir amb tot el treball de reflexió, debat i aprofundiment en el desenvolupament dels
documents que conformen el Projecte Educatiu de l’Escola Pere IV . Intentem que la nostra
Programació General de Centre (PGA) i la nostra Memòria Anual, que es presenten sempre
al Consell Escolar, esdevinguin eines reals de millora, progrés i siguin una bona brúixola de
funcionament i regulació de la vida al centre.
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- El treball de les llengües com a un dels eixos vertebradors del Projecte de l’Escola, amb la
introducció progressiva de l’anglès a tots els cursos i nivells del centre.
- Vetllar per una atenció educativa i personal de tots els alumnes, encaminada a construir
una veritable escola inclusiva, on cada nen i cada nena trobi el seu lloc dins de l’aula i del
centre.
- Continuar la implementació de la competència digital en tots els nivells educatius.
- Continuar amb l’experiència de GEOLOCALITZACIÓ amb els alumnes de 6è, tal i com ja es
va fer el curs passat, a llengua anglesa.
- Consolidar projectes que ja tenen arrels pròpies al centre i que volem que les continuin
tenint, com són el Concert de Nadal, la Rua de Carnaval, La Setmana Verda, Jocs Floral,
Cantània, Dansa Ara, Colònies de 6è....
- Potenciar eines que afavoreixin una veritable i real optimització de les relacions famíliaescola, enfortint la cohesió social.

Us animem a participar de manera activa d’aquest projecte que bastim entre tots i totes, i a
enfortir els lligams que fan possible l’èxit escolar del nostre alumnat, els vostres fills/-es, en
aquesta difícil, però apassionant, tasca d’Educar.
Benvinguts/-des al curs 2016-17!!!
Equip docent.

“”Educar no és imitar, sinó CONSTRUIR”.
Joel Artigas
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EQUIP DOCENT

P3

A

Glòria Saltiveri

ESPECIALISTES

B

Araceli Villar

E. FÍSICA

Imma Benet

P4

A

Cristina Gallifa

MÚSICA

Inma de Prado

P4

B

Cristina Cubilla

ANGLÈS

Ana Ortín

P5

A

Joana O’Callaghan

Laura García

B

Sílvia Pitarch

Laura Tor

C

Esther Verge

Teresa Oliva

A

Rosa Sastre

B

Conxita Gavara

A

Sandra Debesa

TEI

Amalia Valhondo

B

Xavier Martin

VETLLADORS/-ES

Victor Richarte

A

Mertxe Llinàs

Raquel Munner

B

Roser Bosch

Maria Escudero

A

Silvia Almagro

B

Mireia Riera

A

Núria Cercós

EQUIP DIRECTIU

B

Fernando Molina

DIRECTOR

David Beltrán

A

Conxita Grande

CAP D’ESTUDIS

Esther Pavía

B

Olga Rosa

SECRETÀRIA

Laura Tor

1r

2n

3r

4t

5è

6è

E. ESPECIAL

Ludi Paíno
Esther Pavía
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FUNCIONAMENT DEL CENTRE

HORARI LECTIU. ENTRADES i SORTIDES:
L’horari lectiu del curs serà de les 9 a les 12.30 i de les 15 a les 16.30. Us preguem el màxim
de puntualitat en les entrades i sortides.
Els mecanismes d’entrada i sortida s’activaran a les 8.58 i 14.58 i a les 12.28 i 16.28. Els marges
màxims per permetre l’entrada dels alumnes s’acabaran quan les files hagin acabat d’entrar al
centre. Si algun alumne/a arriba més tard, no podrà accedir directament a l’aula, s’esperarà al
vestíbul del centre fins que sigui acompanyat a l’aula. Us preguem la vostra màxima
col·laboració per tal de facilitar el funcionament del centre.
Us demanem que a la tarda, un cop feta la sortida, deixeu la pista lliure el més aviat possible
per facilitar l’inici de les activitats extraescolars amb puntualitat. Després de les 16.30 l’accés al
centre serà restringit als usuaris de les activitats extraescolars. La resta d’alumnat no podrà ja
accedir a les aules.
HORARI DE SECRETARIA:
Horari d’atenció AMPA: matins de 8 a 10’45h. Tardes de 16’15 a 19h (divendres fins les 18h)
Horari d’atenció de secretaria/administració Escola: dimecres i dijous de 9 a 10 h.
HORARI D’ATENCIÓ DE DIRECCIÓ:
Matí: dilluns de 9 a 10 hores. Tarda: Dimecres de 15 a 16.30 hores. Consultar per altres
horaris.
PERSONAL NO DOCENT
Conserge: Maria Pujadas
Administrativa: M. Pilar Cabré.
Secretària AMPA: Ester Portillo
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SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL CENTRE

COMUNICACIONS FAMÍLIA-ESCOLA
No oblideu consultar periòdicament el vostre correu electrònic per estar en contacte tant amb
les informacions de l’escola com les de l’AMPA.
Info setmanal: Surt TOTS ELS DIVENDRES, amb la informacions actualitzades de sortides,
activitats, notícies de funcionament de centre, festes…. És molt important una lectura atenta
del mateix. TAMBÉ EL TENIU a les vitrines de l’escola (Sortides de Primària i Educació Infantil).
Pàgina web: s’actualitza SETMANALMENT i teniu moltíssimes fotos I explicacions de sortides,
excursions, festes, activitats, projectes… No us quedeu sense consultar-la amb els vostres fills I
filles. www.pereiv.cat
Twitter: @Pere4t S’actualitza continuament, a temps real i teniu mil i una informacions molt
curioses i que ajuden a establir un vincle interessant família-escola: des del menú del dia
fotografiat, a una noticía de l’escola, una activitat d’un curs, una visita de famílies, una
excursió,… Mil i un temes que ens apropen com a comunitat que aprèn. Ja som més de 1100
seguidors, però encara ens faltes tu!!! Si no saps com es fa, parla amb el David.
Per últim, recordeu que també la carpeta viatgera (a Educació Infantil) i l’Agenda (Educació
Primària) ens ajuden per fer arribar aquells comentaris que poden ser útils a les mestres. NO
dubteu en fer servir tots aquests mitjans.
També teniu molta informació valuosa i necessària al bloc de l’AMPA: http://ampa.pereiv.cat/
SERVEI D’ACOLLIDA:
S’ofereix el servei d’acollida en horari matinal de 8 a 9 h i a la tarda de 16.30 a 17.30 h. El
servei està gestionat l’AMPA. Responable: Ester Portillo.
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SERVEI DE MENJADOR:
L’empresa Cuina justa té adjudicat el servei de menjador per al curs 2016-2017. Podeu fer ús
del servei de manera fixa o puntualment.
Coordinador: Xavier González . Telèfon 648419617.
Correu: També podeu escriure EN CAS DE NECESSITAR DIETA O ALGUNA ALTRA COSA a
menjadorpereiv@cuinajusta.com

EQUIP DE MONITORATGE. CURS 2016-2017
P3: BARBARA, SANDRA, ALÍCIA
P4: SUNSI I NURI.

P5: MONTSINA, LAURA CAMACHO I MARI CARMEN RAJA.
1r: VICTOR I MAR
2n: RAQUEL I ISA

3r: MARI JULI I M. CARMEN PRIETO
4rt: LAURA RAMÍREZ I GUILLEM

5è: M. ÀNGELS I M. CARMEN COLET

6è: MONTSERRAT CAPDEVILA I CARLES

COORDINADOR MENJADOR: XAVI GONZÁLEZ

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

Les activitats s‘iniciaran el 3 d’octubre Us demanem que comproveu/confirmeu les
inscripcions a Secretaria AMPA i vitrina INTERNA de la porta PRINCIPAL.
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INFORMACIONS GENERALS

Us demanem la vostra col·laboració per facilitar el funcionament general del centre i que
respecteu els acords i les normes de funcionament. Si teniu qualsevol observació que pugui
ajudar a millorar-ne el funcionament, estarem encantats de rebre les vostres propostes.
Per comunicar-vos amb la tutora, us demanem que feu servir les carpetes viatgeres (Educació
Infantil), agendes o notes escrites. Si necessiteu fer arribar qualsevol objecte o encàrrec als
fills/es un cop començades les activitats lectives, us ho facilitarem fins a les 10 h. del matí, no
més tard, per evitar interrupcions en les activitats docents.
Quan hàgiu de portar pastissos o altres coses de celebracions d’aniversari, us preguem que els
deixeu a Consergeria, anotant el nom del fill/a i la classe.
Dia d’atenció de tutoria a les famílies: dimarts de 12.30 a 13.30 h. Cal concertar cita
prèviament.
Calendari de reunions de classe d’inici de curs: Es realitzaran a finals de setembre i principis
d’octubre, us n’informarem detalladament i puntual.

OBJECTES TROBATS: Tenim un espai a prop del vestíbul per deixar els objectes que trobem al
llarg del dia . Feu-hi una ullada.

Trobareu la informació actualitzada a:
- web de l’escola: www.pereiv.cat ,
- twitter: @pere4t (http://twitter.com/pere4t) ,
- bloc de l’escola: http://blocperelv.wordpress.com/ i
- bloc de l’AMPA: http://ampa.pereiv.cat/

CALENDARI CURS 15-16
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CALENDARI ESCOLAR 2016-2017

12 de setembre

Inici de les classes

Del 23 /12/16-8/01/17, ambdós inclosos

Vacances de Nadal

Del 8 al 17 d’abril de 2017,ambdós inclosos

Vacances de Setmana Santa

21 de juny de 2017

Darrer dia d’Escola.

Dies Festius Per a l’any 2016-2017:
1 de novembre ( Tots Sants )
6 de desembre

( Dia de la Constitució )

8 de desembre

( La Immaculada )

25 de desembre

( Nadal )

26 de desembre

( Sant Esteve )

1 de maig

(Dia del treballador)

Quatre dies festius de lliure disposició:

31 d’octubre

de 2016

5 de desembre de 2016
27 de febrer

de 2017

2 de juny

de 2017

