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 RENOVACIÓ DEL MEMBRES CONSELL ESCOLAR  

 

La renovació del Consell Escolar s’ha dut a terme durant el mes de 

novembre i el nou Consell Escolar es constituirà demà dimecres 15 de 

desembre amb la següent composició: 

Equip directiu: 

 Direcció: Maite Català Peiró 

 Cap d’Estudis: Montserrat Ferrer i Martí 

 Secretària: Eva Beti Redrado 

 

Representant de l'Ajuntament: 

 

Anna Méndez Achell 
  

Representant de l'AFA: Sandra Fernàndez Nuñez 

Representants de pares i mares: 

 Immaculada Barroso Castillo 

 Irene López Cara 

 Maria Antònia Pallicer Bordoy 

 Montserrat Romero Ros 

 Elisenda Vallvé Horach 

  

  

  

  

  

Representant del PAE: Paula Cordero Martínez 

Representant del PAS: Cristian Jaramillo Rodríguez 

Representants del professorat:  

 Sergio Lagos Pau  

 Montserrat Marcè Torrentó 

 Manel Montaraz Fernàndez 

 Rosa Ortega Guillen 

 Laura Romagosa Surribas 

 Patricia Zurdo de Ossorno 

 

  

  

  

  

  

  
FI DE TRIMESTRE  

 

Dimecres 22 de desembre, últim dia del trimestre, serà dia lectiu, 

d’acord amb el calendari escolar establert per al curs 2021-22.  

Aquest darrer dia hi ha jornada intensiva i l’horari escolar adaptat a les 

entrades i sortides esglaonades és el següent:  

 

 ENTRADA SORTIDA 

4t-5è-6è 8:50h 12:50h 

P4-P5-1r-2n-3r 9:00h 13:00h 

P3 9:10h 13:10h 

 

La sortida dels/les nens/es que es queden al menjador serà també 

esglaonada: a les 15:20h sortirà 4t, 5è i 6è , a les 15:30h sortirà  P4, P5, 

1r, 2n i 3r i a les 15:40h sortirà P3.  

 

L’AFA organitza dos serveis d’acollida, un fins a les 16:20, 16:30 o 16:40 

(acollida gratuïta) i l’habitual, fins a les 17:30h per a aquelles famílies que 

ho sol·licitin.  

 

Heu d’avisar a l’aplicació del menjador abans de dijous 17 de desembre. 

Hi haurà activitats extraescolars.  



 

 

 

 

 Tornem a l’escola dilluns 10 de gener de 2022. 

 

Us recordem que aquest trimestre a les famílies de primària us enviarem 

un correu electrònic amb l'informe del vostre fill/a adjunt i a les famílies 

d'Educació Infantil a l’inici de febrer. Les famílies confirmaran que han 

llegit l'informe signant a l'agenda escolar o enviant un correu. 

Degut a la situació de pandèmia aquest curs continuem sense poder 

actuar al teatre per a totes les famílies, però tenim una sorpresa virtual. 

Us la farem arribar dimecres 22. 

Esperem que gaudiu de l’espectacle!!! Moltes gràcies per la vostra 

col·laboració!!!  

 

Totes les persones que formem 

 l’ escola: famílies, mestres, 

alumnes, monitores, monitors i 

personal no docent us desitgem 

 

 Bones Festes 

 i  

Bon Any Nou 2022! 


