
ESCOLA ANDERSEN

Informació adreçada a les famílies

Curs 2022-23

Vic, 13 de juliol de 2022

Hola a tothom! Esperem que estigueu gaudint d’un bon estiu i ens retrobarem amb moltes

ganes el dilluns 5 de setembre.

Aprofitem aquesta carta per saludar-vos de nou i donar la benvinguda a tots/es els que per

primera vegada entreu a formar part de la comunitat escolar de l’Andersen.

La reunió del nivell per exposar el Pla Anual es portarà a terme a finals de setembre i es farà

de manera presencial. Més endavant ja rebreu la convocatòria.

A les famílies de I3 us convoquem presencialment el dijous 1 de setembre a les 18h a les

aules de I3 per tal de poder conèixer els espais i fer un primer contacte amb la tutora del

vostre fill/a.

Restem a la vostra disposició per a tot el que calgui.

Benvinguts/des a l’Andersen un espai per aprendre, descobrir i estimar.

L’EQUIP DIRECTIU
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1. CALENDARI CURS 2022-2023

Segons les Instruccions que el Departament d'Ensenyament ha publicat pel curs 2022-

2023 i els acords presos al Consell Escolar, queda establert el calendari següent, que

podreu consultar durant tot el curs a la web del centre:

Inici de curs: 5 de setembre

Nadal: del 22 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos)

Setmana Santa: del 1 al 10 d’abril (ambdós inclosos)

Fi de curs: 22 juny

Festes laborals: 12 d'octubre, 1 novembre, 6, 8 de desembre i 1 de maig

Festes locals: 31 octubre

Festes de lliure disposició:  7, 9 de desembre, 20 febrer, 17 març, 2 maig i 2 de juny.

Jornades de matí: 21 de desembre i 31 març.

Jornada intensiva: del 5 al 22 de juny.

2. ENTRADES I SORTIDES

L’horari general de l’escola és de 8:30h a 12:30h i de 15h a 17h.

Durant el mes de setembre, l’horari de l’alumnat serà de 8:30h a 13h i de 15:30h a

16:30h.

La franja de menjador serà de 13h a 15:30h i l’hora de la tarda serà de lleure amb

monitoratge.

El busos arribaran a l’escola a les 8:25h i sortiran a les 17h.

Per aconseguir una mobilitat segura dins l’escola el pàrquing interior només serà d’ús

exclusiu dels/les mestres i treballadors/es que estacionaran abans de l’obertura de les

portes. Per tant les famílies no hi podran accedir ni per estacionar ni com a pas del

vehicle. Es recomana que els i les alumnes més grans siguin descarregats/des i recollits/des

al camí que va des de la zona esportiva fins a l’escola.

Si heu d’estacionar el vehicle ho haureu de fer a l’exterior de l’escola o als carrers

adjacents. Us demanem que respecteu els senyals de prohibit aparcar que hi ha a la tanca

del “Club Tennis”, ja que els cotxes aparcats impossibiliten l’entrada dels autobusos a

l’escola.

Recordem que l’alumnat de I3, I4, I5, 1r i 2n es poden acompanyar i recollir a la porta de

les aules. En cas de pluja la sortida de l’alumnat de 2n serà pel porxo. La resta de grups de

l’escola podran ser recollits als patis del recinte escolar.

Comentar-vos també que volem promoure, conjuntament amb l’AFA i l’Ajuntament de Vic,

els desplaçaments sostenibles: a peu, amb cotxe compartit, bicicleta... Trobareu un ampli
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aparcament de bicicletes al costat de l’entrada principal (zona de l’hort).

Us convidem a formar part de la iniciativa del Bus-bici que es porta a terme a la ciutat de

Vic els divendres. Més endavant us hi podreu inscriure mitjançant un link que us faran

arribar des de l’AFA.

3. ORGANITZACIÓ PROVISIONAL CURS 2022-2023

Nivell Nom Tasca principal i Càrrec Nivell Nom Tasca principal

E
D
U
C
A
C
I
Ó

I
N
F
A
N
T
I
L

I3 Anna Badia Tutora

C
I
C
L
E

M
I
T
J
À

3r Rosa García Tutora

I3 Marta Vilà Tutora 3r Sara Escuchas Tutora i coordinadora

I4 Esther Martin Tutora 4t Maite Martinez Tutora

I4 Txell Ylla Tutora i coordinadora 4t Montse Cerarols Tutora

I5 Laura Ordeig Tutora

CICLE

Núria Ferrer Suport

I5 Mireia Simon Tutora

CICLE

Anna Tarrats Anglès

Sílvia Roca Suport

Bea Postigo Música

Beatriz Cortés de Haro TEI

Judit Moruno Suport Rosa Torras Educació Física

Bea Postigo Música

Fina Campalans Educació Especial

Pilar Salvans Educació Especial

Ariadna Sellabona Anglès i Suport

C
I
C
L
E

I
N
I
C
I
A
L

1r M. Àngels Costa Tutora

C
I
C
L
E

S
U
P
E
R
I
O
R

5è Èrica Granados Tutora i coordinadora

1r Sara Farrarons Tutora i coordinadora 5è Pili Canal Tutora

2n Fina Hoyas Tutora 5è Deborah Poyato Tutora

2n Marta Pladevall Tutora 6è Marta Rovira Tutora

Rosa Torras Educació Física i Suport 6è Elisabet Rosell Tutora

CICLE

Bea Postigo Música 6è Gilbert Sandoval Tutor i Música

Clara Serra Educació Especial

CICLE

Judit Arumí Anglès

Pendent Nomenar Anglès

Esther Bisbal Suport

Txell Roviró Suport

Pendent nomenar Educació Física

Anna Areñas Aula Acollida i Suport

Cristina Jodar Educació Especial
Bego Ramirez GEP

Gerard Torrent Educador Social
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CONSELL ESCOLAR

CONSELL ESCOLAR EQUIP DIRECTIU

President: Bego Ramirez Director: Bego Ramírez

Cap d’Estudis: Judit Moruno
Cap d’Estudis:

Judit Moruno

Rep. Mestres:
Laura Ordeig

Txell Ylla
M. Àngels Costa
Sara Farrarons

Secretària de
direcció

Pilar Salvans

GESTIÓ D’ESCOLA
Administració Escola Montse Ferran

Administració
Serveis

Dolors Comas

Consergeria Amadeu Bosch

Rep. famílies:

Naïma Dahou
Txell Vall

Mariona Viñas
Marta Pintó
Joan Coma

Rep. AFA: Vicent Pastor
Rep. Personal no

docent:
Montse Farran

Representant PAE Fina Campalans
Rep. Ajuntament: Elisabet Franquesa

4. SERVEIS DE MIGDIA

Aquest any el servei de migdia s’ha organitzat en 3 torns:

SETEMBRE RESTA DE CURS

De 12:30h a 13:30h: I3, I4, I5 De 12h a 13h: I3, I4, I5

De 13h a 14h: 1r, 2n De 12:30h a 13:30h: 1r, 2n

De 13:30h a 14:30h: 3r De 13h a 14h: 3r

De 14h a 15h: 4t, 5è, 6è De 13:25h a 14:25h: 4t, 5è, 6è

Es contempla que hi hagi rentat de dents després de l’àpat. Cal portar un raspall que sigui

tapat i pasta de dents.

Està previst iniciar el programa “Servim-nos” des de 3r a partir del mes d’octubre.
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Per tal de fer una bona planificació d’aquest servei cal avisar amb temps sobre qualsevol

canvi. Es pot fer via telefònica contactant amb la Dolors Comas o a través del correu

electrònic: andersenserveis@gmail.com

Periòdicament rebreu informació sobre els menús del mes que també podreu trobar a la

pàgina web. Qualsevol modificació permanent per problemes de salut s’ha de comunicar a

l’escola a través del/a tutor/a i a l’administrativa de serveis.

Recordem que fins a 2n els menús inclouen berenar, per tant agrairíem que els alumnes que

dinen a casa en portin o sol·licitin aquest servei a l’escola.

Seguint els criteris del Consell Comarcal, s’ha desglossat el preu de l’alimentació i

monitoratge dels tallers complementaris.

El preu dels Serveis de Migdia es preveu que sigui de 6,54€/dia per qui en faci ús diàriament

(3  dies o més a la setmana) i de 7,19€ per qui en faci ús eventual.

- Hi ha un complement per servei de tallers de 0,30€/dia que s’afegirà al cost inicial.

- El preu del berenar per als que no es queden a dinar i ho sol·licitin, és de  0,65€ /dia.

5. SERVEI DE TRANSPORT

El servei de transport seguirà amb la mateixa organització del curs anterior, cal remarcar que

s’haurà d’utilitzar la mascareta durant tot el trajecte fins a nou avís.

Les modificacions durant el curs s’atendran si hi ha plaça i es faran efectives el primer dia

hàbil del mes. No es podrà fer servir l’autobús de forma esporàdica ni realitzar canvis a mig

mes.

A fi de millorar la seguretat dels i les alumnes, els nens i nenes de I3 disposaran d’una targeta

identificativa amb els serveis que utilitzen. És important que en facin ús tant per l’arribada a

l’escola com pel retorn a casa. Cal que cada dia els infants la retornin a l’escola.

Els alumnes de Cicle Superior i Cicle Mitjà poden tornar sols cap a casa quan se’ls deixi a la

parada. En el cas dels alumnes de Cicle Inicial i Educació Infantil és imprescindible que hi hagi

un adult que els reculli a la parada de l’autobús.

Us adjuntem l’enllaç a la pàgina web on hi ha les parades dels autobusos:

PARADES AUTOBÚS

Cal tenir present que pel setembre hi poden haver petites modificacions en funció de la

demanda. Durant el mes de setembre els horaris del bus canvien i seran a les 8h, 13h, 15h i

16:30h. La resta del curs es seguirà l’horari habitual.
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PREU DEL TRANSPORT

- Un viatge al dia 24 €/mes

- Dos viatges al dia 43 €/mes

- Tres viatges al dia 58 €/mes

- Quatre viatges al dia 69 €/mes

- Viatges fixos mensuals 2,20 €/viatge

Estem pendents de l’increment de preus per part de l’empresa de transport.

6. QUOTES DE L’AFA 22/23

Les quotes de l’AFA previstes pel curs 22/23 són les següents: (pendent d'aprovació

Assemblea General AFA Octubre-22)

LLIBRES I MATERIAL ......................................................100,00€

QUOTES AMPA ...............................................................125,00 € (2 quotes de 62,50€)

Es cobraran de la següent manera:

- 100€ octubre

- 62,50 € desembre

- 62,50 € març

7. INFORMACIONS VÀRIES

NOTIFICACIONS: Totes les notificacions o avisos que calgui fer a l’escola al llarg del curs, cal

fer-los per escrit o correu electrònic i dirigits a la persona que correspongui: escola o tutor/a.

Es recomana utilitzar l’agenda dels i les alumnes més grans per les notes destinades als i les

mestres. Qualsevol comunicació referent als serveis (menjador/transport) cal fer-ho a l’adreça

de correu: andersenserveis@gmail.com

EMVIC: Recordeu  que l’escola de música, s’inicia el 5 de setembre.

INFORMATIUS: Aproximadament cada mes s’edita l’Informatiu on es troben diverses

informacions generals d’escola i del dia a dia de cada cicle o nivell (activitats, sortides,

festes...). Aquest informatiu es troba a la pàgina web de l’escola i també s’enviarà per correu

electrònic a totes les famílies. Podeu actualitzar les vostres dades enviant un correu

electrònic a escolaandersen@xtec.cat
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També rebreu informació referent a activitats i aspectes relacionats amb l’Associació de

Famílies d’Alumnes (AFA) en l’Infoafa i dels Amics de l’Andersen.

ÉS IMPORTANT QUE LLEGIU BÉ TOTA LA INFORMACIÓ PERQUÈ HI HA TOTS ELS

RECORDATORIS DE LES ACTIVITATS QUE ES REALITZEN A L’ESCOLA.

OBJECTES PERSONALS: L’escola no es fa responsable del deteriorament o pèrdua dels

materials o objectes d’ús individual.

Tota la roba d’ús més quotidià i material (bates de pintura, tovallons, jaquetes,

carmanyoles...) ha d’anar marcat amb el nom de l’alumne/a i portar una veta.

Recordeu que a la zona de secretaria hi ha un bagul amb la roba extraviada. A final de cada
trimestre si no és recollida es porta a una associació sense ànim de lucre.

CELEBRACIONS: Recordem que en les celebracions dels aniversaris dels i les alumnes, no es
podran dur ni llaminadures ni obsequis individuals pels companys/es. Si es vol, es pot portar
un detall pel grup classe o nivell com un joc, un conte, una planta....(podeu fer la consulta als
tutors/es). Des de l’escola es farà una activitat per tal de fer protagonista a l’alumne/a en el
seu dia.

8. MATERIAL QUE CAL PORTAR A L’ESCOLA

Tot i que el material el podeu trobar a la web de l’escola i també us l’adjuntem a continuació:

I3, I4, I5:

● Una maleta petita (es recomana que no sigui de rodes).

● Una cantimplora petita per beure aigua durant el dia. Cada dia es

retornarà a casa i caldrà tornar-la l’endemà.

● Un coixí de màxim 40cmx40cm.

● Dues caixes de mocadors de paper.

● Una bata plastificada per a les activitats de pintura.

● Xandall i calçat esportiu el dia que toqui psicomotricitat.

● Cal que tots l’alumnat porti fruita, tallada i preparada per esmorzar.

També es recomana portar un tovalló o individual per parar la taula a

l’hora d’esmorzar i berenar. Aquest es retornarà a casa cada dia per

rentar.

● L’alumnat que es quedin a dinar:

○ 1 pitet diari que es pugui passar pel cap i pels braços (I3-I4), a I5 un tovalló de

roba diari.
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○ 1 coixí petit dins una bossa de roba que es pugui penjar (I3 i I4).

○ 1 llençol mida 60x120cm (I3 i I4) que s’adapti a la tumbona.

○ 1 manta petita (es pot portar quan comenci a fer fred) (I3 i I4).

● Els infants de I3 una bossa amb roba de recanvi en la qual hi hagi una muda sencera i

un paquet de tovalloletes humides. Agrairem que estigui tot marcat amb el nom.

● Les famílies de I3 podeu portar aquest material el dia de la reunió d’inici de curs.

(Recordem, 1 de setembre a les 18h)

1r i 2n:

● Roba esportiva per a les classes d’Educació Física.

● Un estoig amb material per escriure i pintar (llapis, goma, maquineta, bolígraf blau,

llapis i retoladors de colors).

● Llibreta mida A5.

● Bata per pintura.

● Un ratolí i uns auriculars com els de la imatge, en una bosseta de roba. Es recomana que

el ratolí i els auriculars siguin de cable, no inalàmbrics.

3r i 4t:

● Roba esportiva per a les classes d’Educació Física.

● Carpeta viatgera (carpeta de gomes mida A4).

● Arxivador de 4 anelles petites amb dos paquets de deu separadors.

● Arxivador amb dues anelles grans (mida de les anelles de 6-7 centímetres).

● Estoig (llapis, goma, maquineta, bolígrafs blau, vermell i negre, colors i retoladors,

marcador fluorescents, regle petit, tisores i cola de barra).

● Els i les alumnes de 4t una agenda escolar de setmana vista.

● Bata per pintura.

● Un ratolí i uns auriculars com els de la imatge en una bosseta de roba. Es

recomana que el ratolí i els auriculars siguin de cable, no inalàmbrics.

5è i 6è:

● Roba esportiva per a les classes d’Educació Física.

● Carpeta viatgera (carpeta de gomes mida A4)
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● Arxivador de 4 anelles petites amb deu separadors.

● Arxivador de 2 o 4 anelles grosses (de 4 o 5 cm) amb deu separadors. (L’alumnat que ha

fet 5è ja el trobaran a 6è)

● Estoig (llapis, goma, maquineta, bolígrafs blau, vermell i negre, colors i retoladors,

marcadors fluorescents, regle petit, tisores, cola de barra i corrector ortogràfic).

● Agenda de setmana vista.

● Bata per pintura.

● Un ratolí i uns auriculars com els de la imatge en una bosseta de roba. Es

recomana que el ratolí i els auriculars siguin de cable, no inalàmbrics.

9. PER UNA BONA EDUCACIÓ AMBIENTAL

Dins el Projecte d’Escola Verda, un dels aspectes a treballar és l’eliminació del paper

d’alumini i les bosses de plàstic en els embolcalls dels esmorzars i berenars de l’alumnat. És

per això que recomanem que els i les alumnes facin servir una bossa per l’esmorzar,

carmanyola o “boc and roll”. Segons el tipus de menjar es pot utilitzar paper de cel·lulosa

(cuina) o carmanyola per protegir el producte abans de posar-lo a la bossa. També us

recordem que disposem d’una deixalleria. Les famílies podeu fer ús dels contenidors de

recollida d’oli usat, de piles i de ferralla electrònica (joguines que funcionen amb piles, jocs

electrònics, carregadors, mòbils...)

10. ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ

Per poder administrar medicació a l’alumnat cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una

recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del

medicament que ha de prendre. També cal signar un model d’autorització que trobareu a la

web de l’escola.

Com a novetat a finals d’agost us farem arribar els grups classe amb els/les corresponents

tutors/es.

Per qualsevol dubte restem a la vostra disposició.  Bon estiu!

“L’ensenyament que deixa petjada no és el que va de cap a cap sinó de cor a cor”

Howard G. Hen
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