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1. INICI DE CURS 
 

 

Benvolgudes famílies, 

Les vacances d’estiu ja queden molt enrere i ara ja hem reiniciat 
aquest curs 2022-2023 amb noves oportunitats i nous reptes per 
viure, conviure i aprendre com a comunitat educativa que som. 

Aquest nou curs sense restriccions sanitàries ens facilitarà la 
recuperació dels trets d’identitat de l’institut escola ELS 
PINETONS, aquells elements que relaten com el respecte, el 
benestar en les relacions de les persones esdevenen els fils 
conductors de la vida quotidiana i dels aprenentatges. 

Retrobar-nos de nou amb expectatives i significats 
compartides de l’aprendre entre  els infants i joves, les 
famílies i l’equip de mestres és l’objectiu primordial que ens 
plantegem com a equip professional. 

Al centre de l’acció educativa es troben les nenes, els nens, les 
noies i els nois de PETITS, MITJANS, GRANS i JOVES amb qui fem 
descoberta dels diferents coneixements i construïm el Projecte 

Educatiu. 

Tenim un llarg recorregut en el dia a dia per escoltar les 
necessitats i interessos dels nostres infants i joves, acompanyar-
los en els processos de raonament i construcció de coneixement, 
demanar-los l’esforç necessari per aprendre, oferir-los 
oportunitats, recursos i estratègies per créixer i aprendre, ser al 
seu costat per superar entrebancs i dificultats, i donar-los  
seguretat, tranquil·litat, confiança obrint els camins que han de 
realitzar. 

Aquesta responsabilitat i compromís professional de l’equip 
de mestres requereix de la complicitat de tota la comunitat 
on les famílies tenen un protagonisme i un paper clau per 
arribar a educar conjuntament. 

Ara fa quatre cursos vam incorporar els JOVES al nostre 
Projecte Educatiu i, enguany, acabarà la primera promoció 
d’ESO!. Aquest procés té una narrativa extraordinària i positiva 
per a totes les persones de la nostra comunitat educativa, pels 
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grups de joves, per les seves famílies i per l’equip de mestres que 
dissenya, planifica i atén educativament aquest cicle. 

Us donem una afectuosa benvinguda al curs que estem iniciant 
i agraïm la confiança que ens manifesteu en el desenvolupament 
del Projecte Educatiu del nostre institut escola ELS PINETONS. 

 

 

Moltes gràcies!. 

Salutacions cordials!, 

Equip de mestres i equip directiu 

institut escola ELS PINETONS                  

Ripollet, octubre de 2022 
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2. DADES  
 

 

Nom: INSTITUT ESCOLA ELS PINETONS 
 
ETAPES EDUCATIVES: 
 

● Educació Infantil (cicle PETITS) 
● Educació Primària (cicle MITJANS i cicle GRANS) 
● Educació Secundària (cicle JOVES) 

 
Adreça: Avinguda Catalunya, 16 

Codi postal: 08291 Ripollet 
Telèfon: 93 594 67 22   
Adreça electrònica: a8076583@xtec.cat  
Web: www.iepelspinetons.cat 
 
 

 

3. GESTIÓ 
 
 

CONSELL ESCOLAR 

 
EL Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació i govern de 
l’escola. La seva composició i competències i els requisits per ser-
ne membre estan recollits a la Llei orgànica 9/1995, de 20 de 
novembre i desenvolupades en el Decret 352/200 de 7 de 
novembre (DOGC, núm. 3263 de 10/10/2000). 
 
SECTOR FAMÍLIES:  Maite Martinez Clares 

Eloi Rebollo Vergara 
Graci Mora Ruiz  

Eva Fretes Cascos 
Núria Brenes Cuevas 
Marco Béjar del Rivero 
Inma Anegas Gonzalez 
David Madueño Ranchal 
Efren Utrera Guerrero 
Ceci Blanquez Caballero 
 

REPRESENTANT AFA: Esther Vallbona Bogas 



 

6 
 

SECTOR JOVES:     Leo Buisan 
Samara Cortés 

Erik Moles 
 

 
SECTOR MESTRES: Inma Lainez Montilla 

Carolina Cordón Bueno 
Dominica Loza Esteban 
Míriam Cruz Ortiz 
Mireia Alonso Segura 
Bernat Serra Pòrtulas 
Sergi de la Cruz Núñez 

MªJesús Folch Martí 
MªAngels Molinero Casanova 
Judit Durany Suñé  
(referent de coeducació i gènere)           

 
 
SECTOR PAS:    Joan Gorchs Miras 
SECTOR PAE:         Ona Ferré Domínguez 
 
 
SECRETÀRIA:  Ana Belén Serrano Fernández 
CAP D’ESTUDIS EINF/EPRI:   Pau Casanova Ferrer 
CAP D’ESTUDIS ESO: Jesús Sanz Mancera  
PRESIDENT: Carles Gràcia Martínez  
COORDINADORA PEDAGÒGICA ESO: Sílvia López Ruiz 
COORDINADORA PEDAGÒGICA INF I PRI: Sheila Jorge Giménez 
 
 
REPRESENTANT AJUNTAMENT:  Oriol Mor 
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EQUIP DOCENT 
 

CICLE PETITS (Educació infantil) 

ESCOLETA D’AIRE ESCOLETA DE TERRA 

3 anys 
PARDAL 

Eli T. 
Anabel 

3 anys 
ROSELLA 

MªAngels 
Núria 

4 anys 

ORENETA 

Mª Jesus 

Ona 

4 anys 

GESSAMÍ 

Eli O. 

Ona 

5 anys 

PIT-ROIG 

Soraya 

Noemi/Mireia 

5 anys 

HEURA 

Inma/Susana 

Noemi/Mireia 

 

CICLE MITJANS 

ESCOLETA D’AIRE ESCOLETA DE 
TERRA 

ESCOLETA D’AIGUA 

6 anys 
ALES 

Mireia 
Xavi 

6 anys 
PEDRES 

Oscar 
Pau 

  

7 anys 

AU FÈNIX 

Marga 

Xavi 

7 anys 

COVES 

Mamen 

Anna A. 

  

8 anys 
TRAMUNTANA 

Carol 
Judit 

8 anys 
VOLCANS 

Mònica 
Anna A. 

8  Anys 
NEPTÚ 

Amanda 
Adrià 

 

 

CICLE GRANS 

ESCOLETA D’AIRE ESCOLETA DE 
TERRA 

ESCOLETA D’AIGUA 

9 anys 
CUMULONIM

BUS 

Sandra 
Lorena 

9 anys 
AMAZÒNIA 

Estel 
Fátima 

9 anys 
POSIDÒNIA 

Ferran 
Mar 

10 anys 
PEGÀS 

Marta 
Lorena 

10 anys 
HIMÀLAIA 

Rosa 
Fátima 

10 anys 
ATLÀNTIDA 

Rubén 
Uriel 

11 anys 

OXIGEN 

Míriam 

Alexis 

11 anys 

CAMINS 

Anna P. 

Mar 

11 anys 

H2O 

Domi 

Sheila 
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CICLE JOVES 

ESCOLETA D’AIRE ESCOLETA DE TERRA ESCOLETA D’AIGUA 

12 anys 

VALAIDA 
SNOW 

Elsa 

Dani 

12 anys 

JEANNE 
BARET 

Ferran 

Olga 

12 anys 

ISABEL 
BARRETO 

Núria 

Jose 

13 anys 

MARIE 
CURIE 

Kyiah 

Roger 

13 anys 

ASHLEY 
FIOLEK 

Arantza 

Shaila 

13 anys 

BETHANY 
HAMILTO

N 

Bernat 

Guillem 

14 anys 
JOANA 

RASPALL 

Munts
a 

Elena 

14 anys 
MONTSE 

ABELLÓ 

Muntsa 
Sergi 

14 anys 
GEMMA 

GORGA 

Marc 
Jara 

15 anys 
NIKÉ 

Adrià 
Susan

a 

15 anys 
PERSÈFONE 

Irene 
Raúl 

15 anys 
NÀIADES 

Gustau 
Lorena 

Equip de Mestres de Joves: Laura, Francesca, Paco, Silvia, Jesús 

 
 

EQUIP DIRECTIU 
 

SECRETÀRIA 
Anabel Serrano 

Fernández 

CAP D’ESTUDIS 
EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA 

Pau Casanova Ferrer 

COORDINADORA PEDAGÒGICA 

EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA 
Sheila Jorge Giménez 

CAP D’ESTUDIS 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

Jesús Sanz Mancera 

COORDINADORA PEDAGÒGICA 
ESO 

Sílvia López Ruiz 

DIRECTOR Carles Gràcia Martínez 
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COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 
 

CICLE PETITS- 3, 4 i 5 anys 
(EDUCACIÓ INFANTIL) 

Noemí Rosell 
 

CICLE MITJANS - 6, 7 i 8 anys 
(EDUCACIÓ PRIMÀRIA) 

Mireia Alonso 
 

CICLE GRANS - 9, 10 i 11 anys 
(EDUCACIÓ PRIMÀRIA) 

Fátima Catalina 
Míriam Cruz 

CICLE JOVES – 12,13,14 i 15 
anys 
(EDUCACIÓ SECUNDÀRIA) 

Adrià Mas 
Núria Casanovas 

 

 
ALTRES COORDINACIONS 
 

COORDINACIÓ DIGITAL Marc Alimbau 

ESCOLA FORMADORA DE 
PRÀCTIQUES 

Sheila Jorge 

COORDINACIÓ LIC Judit Durany 

PREVENCIÓ i RISCOS 
LABORALS 

Rubén da Sousa 

RESPONSABLE GÈNERE Judit Durany 

AIS (aula intensiva de suport) Albert Figueras 

 
 
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ i SERVEIS 
 

SECRETARIA 
Ester Díaz -  

Salva Linares 

CONSERGERIA 
Albert Cabrera -  

Joan Gorchs 

TEI Núria Subirachs 

TEE 
Ona Ferré –  

Francisco López- 
Elvira Guerrero (AIS) 

VETLLADOR/A 
Cristina Molina -  

Albert Martín 
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SERVEIS EXTERNS 
 

EAP (PSICOPEDAGOGA)         
Sara Ortega 

 

EAP (FISIOTERAPEUTA) 
Elena Badiella 

 

CREDA (LOGOPEDA) 
Anna M. Ferrer 

 

SERVEIS SOCIALS 
(AJUNTAMENT DE RIPOLLET) 

Alberto Gavilán 

SERVEIS EDUCATIUS 
(DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ) 

Cristina Fernández 

 
 
A l’institut escola, com a part del servei públic d’educació,  també 
hi ha altres serveis i professionals externs que  fan intervenció i 
seguiment amb infants amb necessitats educatives específiques 
(com ara CSMIJ, CRETDIC, CDIAP, EAP, CREDA, 
fisioterapeuta, Serveis Socials...) que es coordinen amb 
l'equip docent de l’institut escola de manera habitual o en 
situacions concretes a les sessions de treball de la CAD (comissió 
d’atenció a la diversitat) i amb l’equip directiu. 

 
 
CONSELL DE FAMÍLIES (FAMÍLIES DELEGADES) 
 
La participació de les famílies en la vida de l’institut escola és un 
dels fonaments del nostre Projecte Educatiu. Pensem que la 
comunicació i la informació amb transparència són la base de la 
relació família i escola. 
 
Poder compartir, intercanviar punts de vista i trobar acords sobre 
l’educació dels nostres infants i joves és una oportunitat i, a la 
vegada, un compromís i una responsabilitat davant la societat.  
 
Per afavorir aquesta relació us proposem que de cada grup de 
referència un parell de famílies representin el grup. Aquestes 
famílies representants seran les delegades que canalitzaran les 
propostes, dubtes i aportacions de les famílies del grup en relació 
a l’escola.  
Us plantegem fer una sèrie de trobades al llarg del curs amb les 
famílies representants dels grups d’infants i joves amb l’objectiu 
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de tractar diversos temes d’interès per millorar la qualitat de 
l’educació del nostre alumnat que compartim com a comunitat 

educativa. Es té previst que les trobades siguin en divendres i 
que tinguin lloc a les 15.15h. 
 
Uns dies abans de les trobades us farem arribar per correu 
electrònic la convocatòria de les sessions per tal que us pugueu 
organitzar. 
 

 
CONSELL D’INFANTS I JOVES 
 

El Consell d’Infants i Joves es construeix com l’òrgan de 
participació dels infants i joves del nostre institut escola que recull, 
planteja i proposa les diverses reflexions i aportacions de les nens 
i nens i de les noies i nois que viuen i conviuen al nostre centre. 
 
Des de les primeres sessions del CONSELL identifiquem quins són 
els objectius, les necessitats, reflexions, actituds i accions 
que relaten una determinada CULTURA D’INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA.   
 

● Garantir la participació i aportació dels infants i joves a través 
de les rotllanes i/o assemblees dels seus propis grups de 
referència. 

● Identificar un espai a les sales on s’informi del procés de 
treball del Consell, les aportacions del grup i el retorn de les 
valoracions i els acords que es consensuen. 

● Promoure l’interès i la necessitat de contribuir i establir un 
entorn escolar basat en el benestar, la mediació i la 
restauració de les relacions, així com la resolució de 
conflictes. 

● Visualitzar i compartir el fet que el Consell d’Infants i Joves 
és una oportunitat per a tota la Comunitat Educativa per 
millorar les relacions i les interaccions de les persones i amb 
l’entorn. 
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En aquest sentit també es concreten uns criteris per a la 

realització de les sessions del Consell: 

● Les aportacions que es facin s’hauran de formular com a 
propostes en positiu, no com a queixes ni aspectes de 
resolució de conflictes interns dels grups de referència. 

● Les persones que representen a cada grup de referència 
transmeten i aporten al Consell elements de reflexió i 
propostes de millora en nom del seu grup. 

● El treball i seguiment dels acords que es determinen en el 
CONSELL serà responsabilitat dels mateixos infants i joves 
amb l’acompanyament de l’equip docent i directiu. 

● Enguany l’estructura prevista serà d’un CONSELL per a  cada 
cicle (MITJANS, GRANS i JOVES). 
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 4. VIDA QUOTIDIANA 
  
 
HORARI I CALENDARI ESCOLAR 
 
Inici del curs:     
dilluns 5 de setembre de 2022 INFANTIL I PRIMÀRIA 
dilluns 7 de setembre de 2022 SECUNDÀRIA 
 
 
Final del curs:    
dimarts 20 de juny de 2023 SECUNDÀRIA 

dijous 22 de juny de 2023  INFANTIL I PRIMÀRIA 
 
 
L’horari de l’institut escola és el següent:   
 
 

CICLE PETITS, MITJANS I GRANS 
 
SETEMBRE: 09:00 a 13:00 hores 
 
OCTUBRE A JUNY: 09:00 a 12:30 hores 

15:00 a 16:30 hores 
 

Jornada intensiva: del 5 al 22 de juny 
         9:00 a 13:00 hores 
 

CICLE DE JOVES  
 
SETEMBRE A JUNY: 08:00 a 12:30 hores (de dilluns a dijous) 

15:00 a 16:30 hores (de dilluns a dijous) 
divendres 08:00 a 14:00 hores 

 
Jornada intensiva: del 5 al 20 de juny 
         8:00 a 13:00 hores 

 
 
El període de vacances del primer trimestre serà del 22 de 
desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 (ambdós 
inclosos). El 22 de desembre l’horari serà de 9 a 13 hores. 
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El període de vacances del segon trimestre serà de l’1 al 10 
d’abril de 2023 (ambdós inclosos).  

 
 
Els dies festius i de lliure disposició del primer trimestre són:   
 

● dilluns 26 de setembre de 2022 (festa local) 
● dimecres 12 d’octubre de 2022 (festiu) 
● dilluns 31 d’octubre de 2022 (lliure disposició) 
● dimarts 1 de novembre de 2022 (festiu) 
● dilluns 5 de desembre de 2022 (lliure disposició) 
● dimarts 6 de desembre de 2022 (festiu) 

● dijous 8 de desembre de 2022 (festiu) 
 
Els dies festius i de lliure disposició del segon trimestre són:  
 

● dilluns 20 de febrer de 2023 (lliure disposició) 
 
Els dies festius i de lliure disposició del tercer trimestre són:  
 

● dilluns 1 de maig de 2023 (festiu) 
● dimarts 2 de maig de 2023 (lliure disposició) 
● divendres 26 de maig de 2023 (lliure disposició) 
● dilluns 29 de maig de 2023 (festiu) 

Els dies festius i de lliure disposició es decideixen per acord de 
totes les escoles públiques de la nostra població. 
 
(ADJUNTEM  EL CALENDARI  AL FINAL D’AQUEST 
DOCUMENT) 
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ENTRADES I SORTIDES  
 

Aquest curs 2022-2023 recuperem les dinàmiques habituals pel 
que fa a les entrades i sortides dels infants i joves. Us recordem 
com queden establertes: 
 
 
Per l’avinguda Catalunya, nº 16  
 
1- cicle PETITS i PRIMERS, pel que fa als infants dels grups de 
3, 4, 5 i 6 anys, entraran i sortiran per la porta corredissa 
directament al jardí de PETITS i pels porxos fins a la porta de les 

seves sales. Els hauran d’acompanyar la família tant a l’entrada 
com a la sortida. 
 
 
2- SEGONS I TERCERS, pel que fa als infants dels grups de 7 i 8 
anys entraran i sortiran per la doble porta d’accés que dona a la 
zona de la pèrgola i es situaran en els diferents punts de trobada 
assignats a cada grup de referència. Si la família ho considera 
necessari pot fer l’acompanyament a l’entrada. A la sortida caldrà 
que la família s’adreci al punt de recollida.  
 
 
 
Pel carrer Barberà, continuen havent 2 accessos diferenciats: 
 

1- cicle GRANS, els grups d’infants de 9,10 i 11 anys entraran i 

sortiran per la doble porta del BOSQUET que dóna al carrer 

Barberà. Els infants del cicle de GRANS podran marxar sols si la 

família ho AUTORITZA per escrit. 

2- cicle JOVES, els grups de joves de 12, 13, 14 i 15 anys  

entraran i sortiran per l’accés de l’edifici dels MÒDULS que dóna al 

carrer Barberà, exceptuant les entrades a les 8h del matí que 

seran sempre per la porta de l’avinguda Catalunya nº 16. 

Com a criteri general, a  les entrades i sortides, les portes d’accés 
al recinte escolar s’obriran a les hores en punt i es tancaran 15 
minuts més tard: matí de 9:00h a 9:15h i tarda de 15:00h a 
15:15h. En el cas del cicle JOVES, serà a les 8h del matí. 
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A les sortides de matí com de tarda, la porta d’accés a l’escola per 
al cicle de PETITS s’obrirà 5 minuts abans de l’hora.  

 
Recordeu que és molt important i necessari que, per la seguretat 
de totes les persones que som a l'escola (infants, joves i adults), 
mantinguem la porta d'accés al recinte escolar sempre 
tancada. Us demanem que tingueu molta cura i tanqueu la porta 
del carrer. 
 
Fora d’aquests horaris d’entrades i sortides per accedir a l’escola 
és necessari trucar a consergeria i identificar-vos.  
 

 
CELEBRACIONS A L’INSTITUT ESCOLA  
 
Celebrar esdeveniments a l’institut escola, celebrar festes i dies 
especials ens ajuda a narrar els nostres trets d’identitat com a 
comunitat educativa i a manifestar expressions d’alegria, 
satisfacció, moments importants i significatius per compartir amb 
altres,… L’equip de mestres i el professorat considerem que cal 
incorporar significat i contingut educatiu a les diferents festes o 
celebracions i incorporar-les a les diverses propostes que 
s’implementen en els processos d’aprenentatge. 
 
Des de l’institut escola les festes que celebrem al llarg del curs 
formen part de la nostra planificació anual. La proposta de dates 
que fem pot variar en funció del desenvolupament del curs. És per 
aquest motiu pel qual quan s’apropi la data de la celebració, us 
informarem.  
 
 
 

• Divendres, 14 d’octubre de 2022 (tarda), BENVINGUDA 
als infants i famílies dels grups 3 anys. Serà un bon 
moment per acollir i donar la benvinguda als infants de 3 
anys i les seves famílies.  

 
• Divendres 16 de desembre de 2022 (tarda), COMIAT 

del 1er. TRIMESTRE, relacionat amb el treball que cada 
grup de referència desenvolupa.  
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• Dimecres 21 de desembre de 2022 (matí), esmorzar 
comunitari per cicles i celebració del TIÓ/GIMCANA que 

és una festa pels infants de caire intern. Comiat del trimestre 
en els quatre cicles amb formats diferenciats. 

 
• Divendres a concretar, presentació  PROJECTE D’ART  

(proposta per acabar de definir), oberta a tota la comunitat 
educativa . 

 
• A concretar, TEMPS DE MÚSICA, obert a tota la comunitat 

educativa.  
 

• Divendres (tarda-nit) a concretar mes de juny de 2023, 
COMIAT del CURS, compartit per infants, famílies i mestres 
(cal concretar el format).  

 
• Dimarts 20 de juny de 2023 (matí), FESTA DE FINAL DE 

CURS, festa amb els infants i joves de caire intern. 
 
• A concretar, COMIAT GRUP 4T ESO (cal concretar el 

format). 
 
 
SORTIDES I COLÒNIES 
 
L’equip docent considerem i plantegem les colònies i les sortides 
com propostes i activitats que complementen el treball educatiu i 
la vida de l’escola. Entenem que són una part  essencial de 
l'educació que oferim i que, tal vegada, formen part del currículum 
propi dels infants i joves al nostre institut escola. Per aquest motiu 
tots els grups d’infants i joves des dels 3 als 14 anys porten a 
terme algunes d’aquestes activitats.  
 
Insistim en aquest criteri educatiu, donada la gran importància 
que té per l'equip docent i per a la comunitat educativa oferir 
propostes de qualitat, ben reflexionades i formulades. És per 
aquest motiu que, des de ja fa uns cursos, és el mateix equip 
docent que dissenya, planifica i organitza les colònies i les sortides 
a l'escola. 
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A proposta de l'equip de mestres i professorat s’aproven en 
C.PERMANENT el dia 8/09/2022 i es ratifiquen en el CONSELL 

ESCOLAR del dia 14/09/22, i estan incloses en la Planificació del 
Centre del curs 2022-2023: 
 

PETITS 
 

DATA GRUPS LLOC/ESPECTACLE 

26 octubre TERRA Castelldefels. Platja 

27 octubre AIRE Castelldefels. Platja 

PER DEFINIR PETITS Sortida auditori de 
Ripollet 

2 de març Rosella Castell de Fluvià. Santa 
Maria de Palautordera 

30 de març Pardal Can Solà. Vilobí d’Onya 

19 abril AIRE Torrent de Colobrers. 
Sabadell 

20 abril TERRA Torrent de Colobrers. 

Sabadell 

15 maig PETITS La Barcarola. Liceu 

 
MITJANS 

 

DATA GRUPS LLOC/ESPECTACLE 

1r trimestre AIRE/TERRA/AIGUA Collserola 

2n trimestre AIRE/TERRA/AIGUA Teatre (per definir) 

2n trimestre AIRE/TERRA/AIGUA Museu (per definir) 

3r trimestres AIRE/TERRA/AIGUA Sortida a la platja.  

Gavà 

 

GRANS 
 

DATA GRUPS LLOC/ESPECTACLE 

7 octubre de 2022 6è La Sala. Sabadell. 

Teatre. Frank 

25 octubre de 2022 4t La Sala. Sabadell. 
Teatre Biblioteca de 

nudos y cuerdas 

26 octubre de 2022 5è La Sala. Sabadell. 

Teatre. Biblioteca de 
nudos y cuerdas 

1 febrer AIGUA Parc Art 

18 gener TERRA MNACTEC. Terrassa 

1r trimestre AIRE Per definir 

3 trimestres AIRE/TERRA/AIGUA Natura (per definir) 

 



 

19 
 

JOVES 

 

DATA GRUPS LLOC/ESPECTACLE 

Octubre 1r ESO Sortida de natura. 
Montseny 

Desembre/Febrer/Maig 1r ESO. Esperpèntico Museu Picasso 

Desembre/Febrer/Maig 2n ESO. Entrem en 

matèria  

MNACTEC 

Maig 2 ESO Montcada. Cursa 
Orientació 

1r trimestre 3r ESO Museu historia de BCN 

1r trimestre 3r ESO Gimcana BCN medieval 

2n trimestre 3r ESO Museu matemàtiques 

3r trimestres 3r ESO Cosmocaixa 

A determinar 3r ESO Ecoparc 

Octubre 4rt ESO Sortida de natura. Font 

Freda de Saldes 
(Gallina Pelada) 

Desembre/febrer/maig 4rt ESO Humanitatis Ruta literaria per BCN 

1r trimestre 4rt ESO Gimcana BCN 
modernista 

15 al 19 de març 4rt ESO Salò de l’Ensenyament. 

BCN 

Abril 1r, 2n, 3r i 4rt ESO 

Voluntària 

First Literary Dates. 

Hospitalet 

 
COLÒNIES 

 

DATA GRUPS LLOC/ESPECTACLE 

29 al 31 de març 2023(1r a 5è) 

30 al 31 2023(4 i 5 anys) 

AIRE Can Solà. Vilobí d’Onyar 

1 al 3 de març 2023(1r a 5è) 

2 al 3 de març 2023(4 i 5 anys) 

TERRA Castell de Fluvià. Santa 

Maria de Palautordera 

26 al 28 abril 2023(3r a 5è) AIGUA Casa Natura de Bagà. 

Bagà 

30 de maig al 2 de juny 2023 6è Camprodon 

17 al 19 de maig 1r ESO Camping Almata. Sant 
Pere Pescador 

30 de gener al 1 de febrer de 2023 2n ESO Neu. La Cerdanya 

1 al 3 de febrer de 2023 3r ESO Neu. La Cerdanya 

Abril 4rt ESO Viatge fi curs/escolaritat 
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5.CANALS DE COMUNICACIÓ 
 

A l’institut escola ELS PINETONS hem creat estructures per 
garantir els canals de comunicació oferint així oportunitats de 
relació entre les famílies i l’escola. Considerem que l’atenció a 
famílies i l’intercanvi sobre el seguiment educatiu d’infants i joves 
forma part essencial de la millora i la qualitat de l'educació que 
oferim. 
 
REUNIONS DE GRUPS 
 

Per una banda, s’organitzen reunions dels diferents grups de 
referència/edat  per informar del disseny d’aquest curs i les 
grans línies d'actuació a seguir, i poder dialogar amb les famílies 
allò que sigui del seu interès pel seguiment de l’educació dels 
infants i els joves 
 
De manera molt especial, enguany, les sessions d’inici tenen una 
dimensió i un valor més gran per recuperar i restablir els vincles i 
les  relacions. Per aquest motiu hem fet un esforç per 
realitzar-les totes al llarg dels mesos de setembre i octubre 

i de manera presencial. 
 
Aquestes trobades d’inici de curs ens ajuden a compartir el 
PROJECTE EDUCATIU i permeten estructurar millor la 
participació de les famílies en l’entorn escolar.  
 
Tanmateix al mes de juny, com  a tancament del curs, es preveu 
una sessió conjunta de famílies i equips de mestres/professorat 
per valorar el procés i l’evolució que han fet els infants en el dia a 
dia. Des de l’equip s’està dissenyant un nou model de trobada.   
 
 

ENTREVISTES 
 
L’objectiu de les entrevistes és fer el seguiment educatiu dels 
infants i joves i la comunicació entre mestres/professorat i 
famílies.  
Cal concertar cita amb la mestra/professora dins l’horari establert.  
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Els horaris d’atenció de les mestres són: 
 

● Infantil/Primària: dijous de 12:30 a 14:00h. 
● Joves: a determinar per les tutores. 

 
CORREU ELECTRÒNIC 
 
L’ús del correu electrònic de grup és per: 
 

● Informacions que es puguin fer amb previsió. 
● Comunicació de la mestra amb tot el grup. 
● Concertar entrevistes. 

Donat que quan es reben la majoria dels correus les mestres estan 
fent atenció d’infants, la resposta no podrà ser immediata. En cas 
d’una urgència, podeu trucar al telèfon de l’institut escola.  
 
A continuació trobareu els correus de cada grup.  
 
 

ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC CURS 2022-2023 
 
 
PETITS 

PARDAL  aire.2019@eipelspinetons.cat  
ORENETA  aire.2018@eipelspinetons.cat    

PITROIG   aire.2017@eipelspinetons.cat   
 
ROSELLA  terra.2019@eipelspinetons.cat  

GESSAMÍ   terra.2018@eipelspinetons.cat  
HEURA   terra.2017@eipelspinetons.cat  

 
   

MITJANS 
ALES   aire.2016@eipelspinetons.cat  
AU FÈNIX  aire.2015@eipelspinetons.cat  

TRAMUNTANA aire.2014@eipelspinetons.cat   
  

PEDRES  terra.2016@eipelspinetons.cat  
COVES  terra.2015@eipelspinetons.cat  
VOLCANS  terra.2014@eipelspinetons.cat  

   
NEPTÚ   aigua.2014@eipelspinetons.cat  

 
 
GRANS 

CUMULONIMBUS aire.2013@eipelspinetons.cat      
PEGÀS  aire.2012@eipelspinetons.cat   

OXIGEN   aire.2011@eipelspinetons.cat  

mailto:aire.2019@eipelspinetons.cat
mailto:aire.2018@eipelspinetons.cat
mailto:aire.2017@eipelspinetons.cat
mailto:terra.2019@eipelspinetons.cat
mailto:terra.2018@eipelspinetons.cat
mailto:terra.2017@eipelspinetons.cat
mailto:aire.2016@eipelspinetons.cat
mailto:aire.2015@eipelspinetons.cat
mailto:aire.2014@eipelspinetons.cat
mailto:terra.2016@eipelspinetons.cat
mailto:terra.2015@eipelspinetons.cat
mailto:terra.2014@eipelspinetons.cat
mailto:aigua.2014@eipelspinetons.cat
mailto:aire.2013@eipelspinetons.cat
mailto:aire.2012@eipelspinetons.cat
mailto:aire.2011@eipelspinetons.cat
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AMAZÒNIA  terra.2013@eipelspinetons.cat  
HIMÀLAIA  terra.2012@eipelspinetons.cat   

CAMINS  terra.2011@eipelspinetons.cat  
  

POSIDÒNIA  aigua.2013@eipelspinetons.cat  
ATLÀNTIDA  aigua.2012@eipelspinetons.cat  
H2O   aigua.2011@eipelspinetons.cat  

 
 

JOVES 
1r ESO Aire  elsal@eipelspinetons.cat  / dania@eipelspinetons.cat  
1r ESO Terra  ferran.casanova@eipelspinetons.cat  / olgap@eipelspinetons.cat  

1r ESO Aigua nuriac@eipelspinetons.cat   /  ferran.segura@eipelspinetons.cat  
 

2n ESO Aire   kai@eipelspinetons.cat  /  rogerg@eipelspinetons.cat   
2n ESO Terra  arantzaa@eipelspinetons.cat  /  shailaa@eipelspinetons.cat  
2n ESO Aigua  bernats@eipelspinetons.cat  / guillemb@eipelspinetons.cat  

 
3r ESO Aire  roserc@eipelspinetons.cat  / elenas@eipelspinetons.cat  

3r ESO Terra    muntsab@eipelspinetons.cat  / sergid@iepelspinetons.cat  
3r ESO Aigua marca@eipelspinetons.cat  / jaral@eipelspinetons.cat  
  

4t ESO Aire  adriam@eipelspinetons.cat  /  susanad@eipelspinetons.cat  
4t ESO Terra    ireneb@eipelspinetons.cat  / laura.piedrafita@eipelspinetons.cat  

4t ESO Aigua gustauf@eipelspinetons.cat  / lorenal@eipelspinetons.cat    
 
 

 
 

6. ALTRES 
 
ASSISTÈNCIA 
 
Demanem a totes les famílies compromís i puntualitat per a fer el 
seguiment de les estructures horàries del dia a dia. Aprendre a 
gestionar el temps de forma adequada, té un gran contingut 
educatiu que cal afavorir i treballar: tenim el convenciment que 
compartirem aquest aspecte de l’aprenentatge de les vostres filles 
i fills.  
 
És necessari avisar al centre (i, si s’escau, al servei de menjador) 
quan un infant /jove es posa malalt i no pot venir a escola o falta 
per qualsevol altre motiu. 
 
Quan un infant/jove ha de sortir del centre dins de l’horari escolar, 
cal notificar-ho a la secretaria o consergeria i/o al menjador si és 

mailto:terra.2013@eipelspinetons.cat
mailto:terra.2012@eipelspinetons.cat
mailto:terra.2012@eipelspinetons.cat
mailto:terra.2011@eipelspinetons.cat
mailto:aigua.2013@eipelspinetons.cat
mailto:aigua.2012@eipelspinetons.cat
mailto:aigua.2011@eipelspinetons.cat
mailto:elsal@eipelspinetons.cat
mailto:elsal@eipelspinetons.cat
mailto:dania@eipelspinetons.cat
mailto:ferran.casanova@eipelspinetons.cat
mailto:olgap@eipelspinetons.cat
mailto:nuriac@eipelspinetons.cat
mailto:ferran.segura@eipelspinetons.cat
mailto:kai@eipelspinetons.cat
mailto:rogerg@eipelspinetons.cat
mailto:arantzaa@eipelspinetons.cat
mailto:shailaa@eipelspinetons.cat
mailto:bernats@eipelspinetons.cat
mailto:guillemb@eipelspinetons.cat
mailto:roserc@eipelspinetons.cat
mailto:elenas@eipelspinetons.cat
mailto:muntsab@eipelspinetons.cat
mailto:sergid@iepelspinetons.cat
mailto:marca@eipelspinetons.cat
mailto:jaral@eipelspinetons.cat
mailto:adriam@eipelspinetons.cat
mailto:susanad@eipelspinetons.cat
mailto:ireneb@eipelspinetons.cat
mailto:laura.piedrafita@eipelspinetons.cat
mailto:gustauf@eipelspinetons.cat
mailto:lorenal@eipelspinetons.cat


 

23 
 

el cas. En cap cas, cap infant ni cap jove pot sortir sol del 
centre en horari lectiu. 

 
Si la persona que ve a recollir l’infant no és la mateixa que ho fa 
habitualment, us demanem que signeu el document d’autorització 
on consti el DNI del pare/mare/tutor legal i el de la persona que 
recollirà l’infant. Aquest document l’ha de tenir el/la mestre/a del 
grup. També us facilitem el correu electrònic on podreu informar 
de les incidències: secretaria@eipelspinetons.cat i el telèfon 
93 594 67 22. 
 
 

SALUT 
 
A l’institut escola, l’equip docent no pot administrar 
medicaments de cap tipus. Per aquest motiu, us demanem 
que planifiqueu l’administració dels medicaments fora de 
l’horari d’escolar. En el cas que no us ho pugueu combinar a 
casa, ens heu de portar el document signat pel pediatra que 
expliqui el diagnòstic i la pauta de la medicació a seguir. En 
aquest cas, haureu de signar una autorització per tal que 
les mestres puguin administrar aquest medicament. 
 
Quan un nen/a i/o jove es trobi malalt, ens posarem en contacte 
amb la família per tal que el vingueu a recollir tan ràpidament com 
us sigui possible. 
 
Us demanem que, davant de l'aparició de malalties 
infeccioses o febre, respecteu els dies de convalescència 
dels infants i no els porteu a escola fins que no s'hagin 
recuperat totalment per tal d’evitar contagis massius. De 
manera general, els infants i joves es podran reincoporar 
quan faci 24 hores que es troben sense febre.  
 
Davant d’un accident a l’escola, hi ha un protocol d’actuació 
que ens ajuda a  decidir la gravetat dels fets, avisar a la família i 
als serveis sanitaris, en funció de cada situació.  
 
Des de l’institut escola s’avisarà puntualment davant l’aparició de 
polls, llémenes o altres paràsits. És molt important que ens 
comuniqueu ràpidament si els detecteu per tal d’evitar el contagi. 
També és necessari que apliqueu el tractament per eradicar-los en 

mailto:secretaria@eipelspinetons.cat
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el moment que detecteu els paràsits. L’infant  podrà tornar a 
l'escola quan no tingui paràsits per evitar les infestacions a la 

resta de persones de l'escola.  
 
 
ESMORZAR        
 
A l'institut escola el moment de l'esmorzar està considerat 
com a temps educatiu. És una oportunitat per treballar hàbits 
saludables pel que fa a l'alimentació i la nutrició, i a la vegada, és 
també una ocasió on establir relacions de manera relaxada i 
tranquil·la que faciliten la convivència grupal. 

 
L’esmorzar que es fa a l’escola a mig matí es tracta de fer 
un petit mos, en cap cas ha de substituir l'esmorzar previ 
que cal fer a casa. Com a plantejament general de tots els 
infants i joves us DEMANEM que esmorzin abans de sortir de 
casa i incorporar-se a l’activitat quotidiana. 
 
En aquest sentit, en el cicle de PETITS, i seguint amb aquesta 
línia d’alimentació saludable, a l’escola fem un esmorzar a base de 
fruita i fruits secs exceptuant els infants de 3 anys que 
esmorzen només fruita. Cada dia, els infants porten una fruita 
que després compartiran amb la resta de companys/es del grup. 
 
Al cicle de MITJANS, en aquesta línia, cadascun dels nens i 
nenes portaran una peça de fruita en una carmanyola per un ús 
individual i un paquet de fruits secs al mes per compartir amb la 
resta de companys/es del grup. 
 
En el cicle de GRANS, fem una aturada per esmorzar un petit 
entrepà per recuperar energia, i poder continuar amb les 
dinàmiques de l'escola, sempre individualment. 
 
En el cas del cicle de JOVES continuem plantejant la reflexió 
saludable del moment de l’esmorzar. En aquestes edats és 
molt important la ingestió d’aliments abans de sortir de casa, 
i a mig matí un entrepà o fruita. 
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ESPAIS, MATERIALS I MOBILIARI  
 

L’institut escola és la casa dels infants, dels joves i un espai 
públic que compartim tota la nostra comunitat educativa. 
Una comunitat molt gran que requereix de la responsabilitat i el 
compromís de totes LES PERSONES  que formem part per conviure 
diàriament, per respectar i tenir cura tant de l’interior com de 
l’exterior, així com del seu contingut (material, llibres, mobiliari, 
jocs...). 
 
Tot el que podem trobar a l’institut escola pel que fa a materials, 
mobiliari, jocs, joguines, llibres, material tecnològic, ... té un 

gran valor EDUCATIU (que no sempre és econòmic) i està 
relacionat amb la vida quotidiana que realitzem. 
 
I, per això, volem INSISTIR en la RESPONSABILITAT I EL 
COMPROMÍS de totes les PERSONES que som part de la 
COMUNITAT EDUCATIVA en preservar i tenir cura de materials, 
mobiliari, treballs, ... que tenim a l’institut escola. 
 
L'equip docent requereix i necessita de la vostra ajuda (com 
a famílies de l'institut escola) per respectar i mantenir els espais, 
mobiliari i els materials en un bon estat d'ús. Us volem demanar 
que ens ajudeu a que aquesta reflexió i actitud tingui continuïtat al 
llarg de tot el curs i poder contribuir a posar en valor el 
respecte vers el que és públic i de tothom. 
 
És imprescindible que infants, joves  i adults identifiquem que 
gaudir de l’espai escolar amb un ús educatiu, social i lúdic com a 
comunitat, demana que cuidem els espais, mobiliaris, materials, 
plantes, ... amb un contingut i valor educatiu.  
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Per acabar us demanem que conserveu aquest document per consultar-ho en 

qualsevol moment al llarg del curs. Creiem que amb la participació i l’acció 
positiva de tots els integrants de la comunitat educativa de l’institut escola 

públic ELS PINETONS contribuirem a desenvolupar un objectiu comú que 

compartim a través del projecte d’escola: una educació pública de 

qualitat per als nostres infants i joves. 
 
 

 
 
 

 

EQUIP DOCENT i EQUIP DIRECTIU  

institut escola pública ELS PINETONS 

Ripollet, octubre de 2023 
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7. CALENDARI ESCOLAR CURS 2022-2023 
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