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INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2019-2020
EDUCACIÓ INFANTIL (1-2-3-4 i 5 ANYS)
Estimades famílies, benvingudes al nou curs escolar el qual és el que fa 48
de la nostra història:

1.- INICI DE CURS: REUNIONS GENERALS I ENTREVISTES
El curs escolar començarà el dimarts, 10 de setembre de 2019.
1) TOTES les famílies d’alumnat 1 i 2 anys (Caragols i Marietes) i Inf. 3 anys
(Inuits i Apatxes), esteu convocades a la Reunió General inicial del curs per
donar-vos la benvinguda, conèixer les mestres, aspectes organitzatius
d’escola, d’aula i altres temes del vostre interès.
Data: dimecres dia 4 de setembre a les 17:00 hores.
Lloc: Menjador Escolar.
La benvinguda al curs i la primera part de la reunió la farem tots junts al
menjador. Per a la segona part (amb contingut més específic de les
classes), les famílies de 1r cicle (1 i 2 anys) aniran amb les tutores a les
aules corresponents, les de 3 anys continuaran al menjador.
Tothom ha de dur una foto gran de 10x8 aproximadament del vostre fill
o filla, a color i actual, amb el nom i cognoms escrits per darrere. La
donareu en mà a la tutora.
2) Totes les famílies Inf. 4 (Víkings i Pirates) i Inf. 5 (Submarinistes i Mariners)
esteu convocades a la Reunió General Inicial del curs:
Data: dijous 25 de setembre a les 17:30h.
Lloc: aules.
3)Entrevistes personalitzades (només alumnat nouvingut).
Famílies nouvingudes dels nivells:
1, 2, i 3 anys - Data d’entrevistes: dies 5, 6 i 7 de setembre.
Concertareu hora a la reunió inicial del dia 4 de setembre.
4 i 5 anys - Data d’entrevistes: una vegada començat el curs sereu
citades per la tutora mitjançant un correu electrònic.
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2.- CLAUSTRE DE PROFESSORAT.
Marietes 1-2 anys
(alumnat nascut a l'any 2018, 2019)
Caragols 2 anys
(alumnat nascut a l’any 2017)
Inuits (3 anys A)

Apatxes (3 anys B)

Víkings (4 anys A)

Pirates (4 anys B)

Submarinistes (5 anys A)

Mariners i Marineres (5 anys B)

Gabinet Psicopedagògic:
-Professora Terapèutica
-Psicòloga
-Logopèdia
-Orientadora
Suport i desdoblaments
Atenció als patis i menjador
Atenció a menjador (reforç)

Professora de suport a les tutories
Cap d'Estudis
Direcció

Tutora: Laura Herrero
Auxiliar menjador: Julia Valero
Professora suport: Naira Riobó
Tutora: Merï Alandes
Auxiliar menjador: Julia Valero
Professora suport: Naira Riobó
Tutora: Eva Guzmán
Auxiliar: Teresa Soler
Música: Jose Aguilar
Anglès: Vicky Olivares
Consciència fonològica: Maria Romero
Tutora: Beatriz Navarro
Auxiliar: Susana Jara
Música: Jose Aguilar
Anglès: Beatriz Navarro
Consciència fonològica: Maria Romero
Tutora: Lola Aguilar
Música: Jose Aguilar
Anglés: Gema Rivas
Consciència fonològica: Maria Romero
Tutora: Raquel Aspas
Música: Jose Aguilar
Anglés: Gema Rivas
Consciència fonològica: Maria Romero
Tutora: Maria Jutglà
Música: Sílvia Llop
Anglés: Vicky Olivares
Consciència fonològica: Maria Romero
Tutora: Mónica Jover
Música: Sílvia Llop
Anglés: Mónica Jover
Consciència fonològica: Maria Romero

Maria Romero
Piedad Ortiz
a determinar per l'SPE
Aina Soler
Maria José Domingo
Susana Jara, Teresa Soler, Teresa Belenguer,
Amparo Broseta, Reme Císcar
Laura Broseta, Cristina Monsalve, Josep
Bosch, Charlenne Padilla, Lucas Martínez,
Yolanda Ruíz, Inma Gómez.
Naira Riobó
Naira Riobó
Sònia Casquete

www.lescarolines.com

escola@lescarolines.com

3.- CALENDARI ESCOLAR.
INICI CURS: DIMARTS, 10 SETEMBRE DE 2019.
FINAL CURS: DIJOUS, 18 JUNY DE 2020.

Mes
Octubre

Dies no lectius i festius
9, dimecres (festiu)

Novembre

1, divendres (festiu)

Desembre

5, dijous (no lectiu segons acord Consell
Escolar Municipal)
6, divendres (festiu)
23, dilluns, comencen les vacances de Cap
d'Any
Les classes comencen dimarts dia 7 de gener

Gener
Març

Abril
Maig

18 i 20, dimecres i divendres (no lectius
segons acord Consell Escolar Municipal)
19, dijous, festiu
9, dijous, primer dia vacances primavera
20, dilluns, darrer dia vacances primavera
1, divendres, festiu

4.- HORARI.
Durant els mesos de setembre i juny l'horari és reduït: de 09:20 a 14:45.
D'octubre a maig serà de 09:20 a 16:40.

5.- L'ADAPTACIÓ.
Al Primer Cicle, 1 i 2 anys, la incorporació podrà ser progressiva atenent a les
possibilitats de cada família i ho parlareu amb la tutora a la reunió inicial.
Per a la resta de grups, a l'hora d'entrada, si podeu i ho desitgeu, acompanyeu-los
els primers dies i esteu amb elles o ells una estona, però heu de saber acomiadarvos del vostre fill o filla de forma tranquil·la, alegre i ràpida, resistir els possibles
plors, confiar amb els adults de l'Escola que els consolarem i atendrem. Penseu que
no totes les famílies podreu assistir i és un greuge comparatiu veure com els papis
i mamis dels altres són a l'Escola. Apliquem el sentit comú: una estoneta i prou,
quan ens diga la mestra, marxem.
Una joguina duta de casa (amb el nom i cognom), pot ajudar els infants més menuts
a connectar-se amb el seu món familiar i sentir-se més segurs. Han de dur-les,
però teniu en compte que no siguen perilloses i no tinguen un alt valor econòmic ni
sentimental, puix poden perdre's o trencar-se.
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6.- INDUMENTÀRIA.
La motxilla: de grandària mitjana i sense rodes, és imprescindible per vindre
cada dia a l'Escola. Dins ha d'anar una muda completa (sabates, calcetins, roba
interior, samarreta, pantaló o falda i bolquers per a l'alumnat del primer cicle
que ho necessite) que haurà d'anar marcada amb el nom i cognom de la mateixa
manera que tota la roba que els infants porten a l'Escola.
La bata: els infants la portaran el primer dia de cada setmana i s'emprarà a
l'hora de dinar i en activitats puntuals. Cada divendres tornarà a casa per rentarla. Per favor, poseu-li una beta d'uns 15 cm, per facilitar que puguen penjar-la
i no oblideu marcar-la amb nom i cognom. És preferible que siga de botons per
davant.

7.- PUNTUALITAT I FALTA D’ASSISTÈNCIA.
Recordeu que la puntualitat és necessària per al bon funcionament de
les classes. Aquelles famílies que no utilitzeu el transport escolar heu de venir
uns minuts abans de l'hora d'inici puix quan un alumne/a arriba tard se li ha
d'atendre, trencant així l'equilibri de l'aula.
Us demanem col·laboració, també, en aquest assumpte. Comencem
a les 09:20 del matí, hora en que ja ha d’estar tot l’alumnat entrant a l’aula.
Cal que aviseu a la tutora les faltes d’assistència del vostre fill o filla, i
també a l'Escola en cas que siga de més de dos dies.

8.- MALALTIES I ACCIDENTS.
Es redacten aquestes recomanacions per protegir l'alumnat de malalties
infecto-contagioses.
És aplicable a totes les edats, llevat que algunes malalties són més freqüents
que altres segons edats.
Protocol aprovat pel Consell Escolar del Centre:
L'alumnat no podrà acudir a l'Escola si té, o se sospita que té, una malaltia
infecciosa de les ací reflectides com més freqüents:
FARINGOAMIGDALITIS AGUDA
LARINGITIS i OTITIS durant el període febril agut(38º o més)
IMPÈTIGEN (crostes al voltant de la boca i el nas, sobretot a l'alumnat més
menut)
GASTROENTERITIS AGUDA
CONJUNTIVITIS AGUDA BACTERIANA (ulls pegats o purulents, sobretot a
l'alumnat més menut)
MALALTIES EXANTEMÀTIQUES:
XARAMPIÓ
RUBÈOLA
PAROTIDITIS
ERITEMA INFECCIÓS (enrogiment i escalfament de les galtes, erupció al
tronc i les extremitats, no a les plantes dels peus i a les palmes de les
mans)
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EXANTEMA SOBTAT (malestar general i exantema de tronc i extremitats (no
hi ha lesions a la cara)
MONONUCLEOSI INFECCIOSA (la malaltia del bes: mal de gola, pus, ganglis,
febre, fins i tot inflamació del fetge i la melsa. Sobretot als adolescents)
ESCARLATINA (erupció generalitzada i punts rojos a la gola i la boca: llengua
amb petits bultets )
MOLLUSCUM CONTAGIÓS (en l'alumnat més menut: grans infecciosos per la
cara, parpelles, genitals i tronc. Més freqüent a l'estiu)
VARICEL·LA
HÈRPES ZÒSTER (sobretot als adolescents i no confondre amb l'herpes
simple que ix al voltant de la boca, nas...)
MALALTIA MÀ-BOCA-PEU (vesícules a la boca, mans i peus dels més menuts).
ESPECIAL ATENCIÓ A LES SEGÜENTS MALALTIES:
TUBERCULOSI
HEPATITIS
MENINGITIS I ENCEFALITIS
TOSFERINA.
Si algun alumne/a pateix alguna d'aquestes quatre malalties, la
família haurà d'avisar a l'Escola perquè alumnat, professorat i
personal no docent enceten el protocol mèdic escaient.
PNEUMÒNIES
GASTROENTERITIS INFECCIOSA (SALMONELLA, SHIGELLA, ROTAVIRUS
I CAMPYLOBÀCTER).
Si es verifica que l'alumnat té FEBRE: de 37º a 38º, l'Escola avisarà a la
família. En cas de tenir-ne 38º o més, diarrea, vòmits persistents o mal de cap
intens, l’alumnat NO podrà pujar a l’autobús, la família haurà de vindre a replegarlo. En el cas d'alumnes d'1 i 2 anys, haureu de vindre a per ells en el cas de tenirne 37º.
L'alumnat haurà de quedar-se a casa fins que hagen remès la febre i els
símptomes que l'acompanyen. Podran tornar a l’Escola quan hagen estat 48 hores
sense febre.
L'Escola no administrarà cap medicament a cap alumne sense la vostra
autorització. En cas de necessitar seguir una medicació, heu d'enviar-nos la dosi
exacta (en una xeringa si és un xarop) amb l'horari d'administració, data i nom de
l’alumne. Els medicaments sempre heu de donar-los al professorat (mai al xiquet o
xiqueta). En cas d'utilitzar el transport escolar, doneu-li'ls a la persona responsable
de l'autobús.
Si el xiquet o xiqueta es fa una ferida greu o lesió, l'Escola es posarà en
contacte amb vosaltres per comunicar-vos-ho i ho durà a la clínica. La Clínica
d'atenció mèdica és la Clínica Garbí, situada al C/ Padre Méndez 80, de Torrent.
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9.- DESDEJUNI I BERENAR
L’hora del desdejuni serà a l’entrar a l’aula, no és obligatori, cada infant té
unes apetències i necessitats. A l’Escola oferim: cada dia orxata, llet blanca o amb
cacau, acompanyant dies alterns de fruita de temporada, torrades de pa amb oli i
sal, i divendres possibles “restes” de la resta de dies i galetes. Poden prendre el
que oferim i/o el que porten de casa. Si el vostre fill o filla té el costum d'esmorzar,
poseu-li un que siga petit que prendrà només arribar pel matí, puix si no, li pot
llevar la gana a l'hora de dinar. Parleu-ho amb el professorat.

Tenim cura del medi ambient: no utilitzeu paper d’alumini, intentem evitar
els plàstics. Podeu portar carmanyoles, saquets...
Per la vesprada (d’octubre a maig), se serveix el berenar consistent en
entrepans variats, fruita o berenar triturat per als infants més menuts (1-2 anys).

10.- FOTOGRAFIES (A COLOR I ACTUALS).
Per a les classes d'1 i 2 anys: una foto gran de 10x8 aprox. i 10 fotos de carnet.
Per a les classes de 3 anys: una foto gran de 10x8 aprox. i 6 fotografies de
carnet.
Per a les classes de 4 i 5: 6 fotografies de carnet.
Per a les classes d’ 1, 2, i 3 anys, al menys la foto gran l’heu de portar a la
reunió general del dia 4 setembre (amb nom i cognom escrit per darrere).

11.- TRANSPORT.
Si el vostre fill o filla utilitza transport escolar, podeu consultar les rutes
dissenyades per aquest curs. Per qualsevol suggeriment per rectificar-les, adreceuvos a la secretaria de l'Escola (Nuria i Trini).
És important recordar que durant els mesos de setembre i juny, l'horari de
parades és diferent de la resta de l'any, avançant-se 1 hora i 45 minuts del seu
horari habitual. Consulteu-lo també.
Quant als canvis de ruta o parada (eventuals o fixes), heu de consultar-los
amb l'Escola, on us confirmarem si els autobusos disposen de places lliures. Aquests
canvis han de ser notificats per escrit a la tutora, a la vostra monitora del bus i a
secretaria, mitjançant un correu electrònic o el telèfon. No obstant, recordeu-ho
amb una nota dins del sobre viatger del vostre fill/a el mateix dia del canvi.
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12.- COMUNICACIONS I INFORMACIONS.
Al web de l'Escola (lescarolines.com) trobareu la informació de caràcter
general i, a més, totes les setmanes rebreu a la vostra adreça de correu electrònic,
el número setmanal corresponent d’ El Correu del Dijous on trobareu
informacions diverses i esdeveniments escolars més rellevants ocorreguts eixa
setmana.
Més particularment, el mitjà més comú de comunicació amb les famílies i
d'aquestes amb l'Escola és el correu electrònic. Així doncs, el professorat o personal
d'administració ens comunicarem amb vosaltres per eixa via. I viceversa també.
Les famílies d’ 1, 2 i 3 anys, tindreu accés a una Aplicació digital – ClickEdu-,
una mena d’agenda informatitzada on tindreu informació diària (menjars, migdiada,
deposicions, i observacions si cal).
A més a més, les famílies del 2n cicle (3, 4, i 5 anys), tindreu un sobre
viatger que anirà i tornarà diàriament entre casa-Escola, i durà la informació que
les mestres volen fer-vos arribar. També vosaltres utilitzareu eixe mitjà de
comunicació per enviar notes (sempre amb data i nom de l’alumne), a més del
correu electrònic i el telèfon en cas de necessitat.
Important: reviseu DIÀRIAMENT el ClickEdu i el sobre viatger.

13.- CONVIVÈNCIA.
Conviure suposa respecte i, en eixe sentit, totes les persones que compartim
temps i espais així ho hem d'entendre. La convivència també pot suposar l'aparició
de conflictes. Des de l'Escola eduquem per una convivència suportada en el diàleg
com a vehicle de resolució de problemes.
És important i convenient informar al professorat de qualsevol incidència
tant de la vida familiar com de l'escolar puix tot afecta els infants i la millor manera
d'ajudar a resoldre eventuals problemes, és assabentar-se d'ells.
De la mateixa manera, si durant el curs escolar, sorgeixen dificultats, teniu
queixes o alguns suggeriments, no dubteu comentar-ho amb la vostra tutora, i si
cal us derivarà a la cap d’estudis i/o direcció (membres de l'Equip Directiu) per
poder solucionar-ho o donar resposta.
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14.- Òrgans de representació
Consell Escolar
Representants de les famílies

Representant de la Titularitat
Presidència

Mara Vicente, Verónica Andrés, Ferran
Bataller i Daniel Sánchez-Zuriaga
Lluís Montesinos
Héctor Torner, Gloria Gil, Vicky Olivares i Tania
Elorza
Raquel Navarro
Sonia Casquete Alemany

Associació de Mares i Pares
President
Tresorera
Secretari

Pep Benlloch
Mara Vicente
David Albiñana

Representant del PAS
Representants del Professorat

15.- Departaments
Administració
Consergeria, recepció, atenció telefònica, Trini Gómez i Nuria Fabià
avisos i comunicació d'incidències
Comptabilitat, gestió de rebuts
Rosa Herrero
Gerència
Helena Sáez
Equip Directiu
Secretari
Cap d'Estudis d'Infantil
Cap d'Estudis de Primària
Cap d'Estudis d'ESO
Direcció
Equips de treball
Cuina

Menjador:

Manteniment:

Sergio Valero
Naira Riobó
Gloria Gil
Hèctor Torner
Sonia Casquete Alemany

Joanjo Sargues, Mª Ángeles Crespo, Edyta
Mayewska, Jesús Cuadrado, Ximo Barberà i
Amparo Montesinos.
Puri Fabià, Mª José Ibáñez, Yolanda Ruíz, Emi
Alemany, Amparo Monsoriu, Mª José
Tronchoni, Laura Broseta, Pilar Molero i
Charlene Padilla
Salvador Bailén i Nacho Garrido

En nom de l'Escola, moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.
Salutacions i benvingudes i benvinguts al nou curs escolar!
Sonia Casquete Alemany, Directora.

