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Benvolgudes famílies, 
 
Ens complau adreçar-nos a tots vosaltres i donar la benvinguda a les noves famílies que s’han 
incorporat a l’escola, així com informar-vos d’un seguit de qüestions referents al pròxim curs 
2022/2023. 
 
 

 

 
 
El curs començarà el 5 de setembre i finalitzarà el 22 de juny. 
 
Vacances:  
 
Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos. 
 
                  
Setmana Santa: del 3 al 10 d’abril de 2023, ambdós inclosos.   
 
 
Dies festius de lliure disposició:   

 
              31 d’octubre de 2022 

  9 de desembre de 2022 
  20 de febrer de 2023 
  17 de març de 2023 
  2 de juny de 2023 

 
 
Sessions úniques matinals:   
     
    21 de desembre de 2022 
 
    22 de juny de 2023 
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I3 

- Un recanvi dins d’una bossa de roba. 

- Un paquet de tovalloletes humides. 

- Una capsa de mocadors de paper. 

- Una fotografia gran (mida aproximada 10 x 15). 

- Quatre fotografies mida carnet. 

- Un got que no sigui de plàstic (bambú, metall, ceràmica...). 

- Un pitet amb goma dins d’una bossa de roba (cada dia se l’emportaran a casa). 

- Una baixera i un llençol per tapar-se (aquest últim opcional). 

- Mitjons de psicomotricitat (antilliscants).  

-Bossa reutilitzable de tela impermeable. 

-Màrfega per dormir (només pels nens que dinen a l’escola). 

 

I4 

- Un recanvi dins d’una bossa de roba. 

- Un paquet de tovalloletes humides. 

- Una capsa de mocadors de paper. 

- Una fotografia gran (mida aproximada 10 x 15). 

- Dues fotografies mida carnet. 

- Un got que no sigui de plàstic (bambú, metall, ceràmica...). 

- Un tovalló amb goma dins d’una bossa de roba (cada dia se l’emportaran a casa). 

- Mitjons de psicomotricitat (antilliscants). 

-Bossa reutilitzable de tela impermeable. 

 

 

I5 

- Un recanvi dins d’una bossa de roba. 

- Un paquet de tovalloletes humides. 

- Una capsa de mocadors de paper. 

- Una fotografia gran (mida aproximada 10 x 15). 

- Un got que no sigui de plàstic (bambú, metall, ceràmica...). 

- Un tovalló amb goma dins d’una bossa de roba (cada dia se l’emportaran a casa).  

- Mitjons de psicomotricitat (antilliscants). 

-Bossa reutilitzable de tela impermeable. 
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 ALTRES (es lliurarà directament als nens/es durant els primers dies de curs). 
 
 
 
I3 
Carpeta A3 
Cançoner  
Bata per a experimentació  
 
 
I4 
Llibreta A4 
Carpeta A3 (alumnes nous) 
Cançoner (alumnes nous) 
Bata per a experimentació (alumnes nous) 
 
 
I5  
Carpeta A4 
Llibreta A4 (alumnes nous) 
Carpeta A3 (alumnes nous) 
Cançoner (alumnes nous) 
Bata per a experimentació (alumnes nous) 
 
 
 
 

 
 
Màrfega (matalàs per fer la migdiada): Només per als alumnes d’ I3 que es quedin a dinar a 
l’escola. És un material obligatori que es pot comprar a la secretaria de l’escola. 
 
Equip esportiu: Xandall Gravi (és obligatori que a les classes de Psicomotricitat, l’activitat de 
piscina i les sortides, els nens i nenes portin el xandall de l’escola i vambes de velcro). Es pot 
comprar durant el curs a la secretaria de Primària. Consulteu horaris. 
 
 
Molt important: Recordeu marcar amb nom i cognom tot el material, per tal d’evitar 
problemes en cas que es perdi. 
 
 

Podeu apuntar els nens/es de manera fixa emplenant el full d’inscripció que trobareu a la nostra 
pàgina web. L’import es carregarà en el rebut del mes corresponent.  

  

  

  

NOTA: Qualsevol modificació administrativa que afecti els serveis (altes, baixes de menjador, 
permanències...) s'ha de comunicar per escrit a secretaria abans del 20 del mes en curs perquè 
tingui vigència el mes següent. Les modificacions fetes fora d’aquest termini tindran el recàrrec 
corresponent i, per tant, no es retornarà l'import.  
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SERVEI D’ACOLLIDA (matí de 7.30h a 9.00h) a l’edifici d’ educació Infantil. 

    

SERVEI DE CAU (tarda de 17.00h. a 18.30h.) només es realitzarà a l’edifici d’ Educació Infantil. 

Tots els alumnes d’Educació Primària que a les 17.10 h no  hagin estat recollits, els portaran a 

l’edifici d’Educació Infantil, on els podreu recollir fins a les 18.30 h.  

  

 

 
És important saber el menú dels vostres fill/es per tal de preveure el sopar. No oblideu, doncs, 
consultar els menús de l’escola  que  podreu trobar al web.  

A tots els nens i nenes que no es quedin de manera fixa a dinar i ho facin de manera eventual, se’ls 
carregarà l’import del menú en el rebut corresponent.  

Quan fem sortides i excursions de tot el dia, els/les alumnes que utilitzen el servei de menjador 
rebran: dos entrepans i una peça de fruita. Cal que el dia de l’excursió els infants portin un 
embolcall reutilitzable ( per posar els entrepans i la peça de fruita) i una cantimplora amb aigua.  

És important que comuniqueu a la secretaria corresponent les absències, règims o 
qualsevol incidència que afecti a aquest servei abans de les 9.30 h 

L’escola ofereix activitats esportives i de lleure adequades a les diferents etapes maduratives dels 
alumnes. Aquestes activitats poden variar en funció de les demandes de les famílies, del nombre 
d’alumnes inscrits en cada activitat i de les instal·lacions necessàries per portar-les a terme.  
Consultar pàgina web  

 
L’activitat de natació està adreçada als alumnes d’Educació Infantil (I3 a I5) en horari escolar i es 
du a terme a les instal·lacions del CEM Mundet.  

Els alumnes es desplacen en autocar. L’activitat comença la primera setmana d’octubre i acaba la 
segona setmana de juny, ambdues incloses.  

  

Tots/es han de portar banyador, xancletes, barret de bany i barnús. Convé que portin també una 
muda de calces o calçotets.   

  

És obligatori portar el xandall de l’escola i tota la roba degudament marcada.  
  

  

Els nens i nenes tornen a l’escola acabada l’activitat. No està previst que els pares recullin els seus 
fills a la piscina; és important que respecteu aquesta norma de funcionament.  

Al llarg del curs, Cem Mundet organitza dues sessions de portes obertes per a les famílies. Les dates 
us seran comunicades des de l’escola.  

  

Per tal d’inscriure el vostre fill/a a l’activitat de piscina, cal que ens feu arribar el full que trobareu a 
la nostra pàgina web, degudament complimentat i signat a extraescolars@gravi.com. Queda 
pendent per concretar la data per fer una reunió abans del 20 de setembre.  
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L’import d’aquesta activitat és de 495€. Aquesta quota es liquidarà en 9 mensualitats, l’import de la 
qual serà de 55 €/mes.  

  

 
Tots els alumnes entraran i sortiran de l’escola per la porta principal situada a l’avinguda Vallcarca 

número 217. 

 

Matí:                            Obrim a les 8.50h i tanquem a les 9.10h  

Sortida del migdia:   

  

Obrim a les 12.55h i tanquem a les 13.00h per la porta principal  

(us demanem, si us plau, que no truqueu al timbre de l’escola).  

Entrada migdia:   

  

Obrim a les 14.55h i tanquem a les 15.00h per la porta principal  

(us demanem, si us plau, que no truqueu al timbre de l’escola).  

Sortida tarda:   Obrim des de les 16.50h fins a les 17.00h.  

  

És important que respecteu aquests horaris per tal d’afavorir la dinàmica de treball a 

les aules i l’organització de l’etapa.  

Si excepcionalment els nens/es han de sortir de l’escola fora de l’horari establert, a 
partir de les 13.00h. només es podrà fer en les hores en punt.  
 
  

 

 
És imprescindible que ens feu saber si el vostre fill/a pateix algun tipus d’al·lèrgia o intolerància, ja 
sigui alimentària o d’altre tipus. 
En cas afirmatiu ens heu de fer arribar per correu electrònic abans del començament de curs, el 
corresponent INFORME MÈDIC I LES PAUTES A SEGUIR EN CADA CAS CONCRET, indicades 
pel mateix al·lergòleg o pediatre del nen/a. Aquest informe s’ha de renovar cada curs 
escolar. 

 
 

 

En acompliment del qual estableix la normativa actual, l’escola no està autoritzada a 
administrar cap medicament als alumnes si no és amb l’autorització signada del pare, mare o 
responsable legal de l’alumne/a.  
  

Cal tenir present les següents indicacions:  
  

L’administració de medicaments és responsabilitat de les famílies. Cal evitar en la 
mesura que sigui possible l’administració durant el temps de permanència a l’escola.  
  

Com a cas  excepcional, si un nen/a presenta febre a  l’escola  igual o superior a 38º C, i fins 
que no arribin els pares, es podrà administrar paracetamol previ acord telefònic. Perquè això 
sigui possible, cada família ha de signar una autorització que servirà per a tota 
l’escolaritat.  
  

En els casos en què els nens/es hagin de prendre alguna medicació esporàdica, cal enviar per 
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correu a l’escola l’autorització d’administració de medicació juntament amb la 
fotocòpia de la recepta o informe del metge/essa amb totes les indicacions (dosi, 
horari, forma de conservació).   
  

No deixeu els medicaments a les motxilles dels nens/es sense avisar les tutores.  
  

Us preguem que eviteu de demanar al tutor/a que es responsabilitzi d’administrar medicació al 
vostre fill/a sense haver facilitat la vostra autorització per escrit i la corresponent recepta mèdica.  
  

Cal que tingueu molt en compte aquestes normes els dies de sortides i colònies. Per a 
més informació podeu consultar el “PROTOCOL de  SALUT” a la nostra pàgina web. 
Hi trobareu tots els formularis de les autoritzacions per emplenar.  
 
 

 
 
Les reunions de nivell tenen l’objectiu d’establir el primer contacte entre pares i mestres, alhora 
que permeten  exposar l’organització de cada curs. És important, doncs, assistir-hi.  

  

Les dates i els horaris on es realitzaran són els següents:  

 
    
*Reunions Organitzatives, departament i especialistes 

 

 

   I3    Dijous 1 de setembre a les 18.00h  

  

   I4 - I5                       Dijous 8 de setembre a les 18.00h  

  

  

  

* Reunions pedagògiques 

  

    I3                 Dimarts 18 d’octubre a les 18.00h  

      

    I4 (departament i especialistes)         Dimecres 19 d’octubre a les 18.00h  

  

    I5 (departament i especialistes)                     Dijous 20 d’octubre a les 18.00h  

  
  

                

*Jornada de  Portes Obertes només per als alumnes nous:  Divendres 2 de setembre en la franja 
horària assignada. 
    

  

  

 
 
 

NO OBLIDEU CONSULTAR LA NOSTRA PÀGINA WEB 
www.gravi.cat 

http://www.gravi.cat/

