
 

DOSSIER P3 
COMISSIÓ DE BENVINGUDA - AMPA 

 

 
Sant Cugat, setembre de 2017 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Us convoquem a tots a una xerrada que tindrà lloc a l’escola 
a finals de setembre on disposarem d’un espai pels pares de 
P3 i P4 per compartir dubtes, inquietuds i experiències. Aviat 
rebreu un mail amb la data i hora. 
 



  

 
 

 

Dossier P3_v01 
Comissió de Benvinguda 
Setembre 2017 

 

2 / 12 

  
AMPA – Comissió Benvinguda 
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Us posem a continuació una taula amb els contactes més usuals. És útil tenir el llistat a mà, 
per a qualsevol necessitat!!! 
 
 

ESCOLA PI D'EN XANDRI 

TELÈFON GENERAL 93.589.42.01 

WEB GENERAL http://agora.xtec.cat/escola-pidenxandri/ 

BLOG GENERAL http://pi-den-xandri.blogspot.com.es/ 

AMPA 

WEB GENERAL www.ampapidenxandri.org 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ/WEB 
comunicacio@ampapidenxandri.org 
webmaster@ampapidenxandri.org 

COMISSIÓ DE RELACIONS EXTERNES relacions externes@ampapidenxandri.org 

COMISSIÓ BENVINGUDA benvinguda@ampapidenxandri.org 

COMISSIÓ TÈXTIL textil@ampapidenxandri.org 

COMISSIÓ DE MENJADOR menjador@ampapidenxandri.org  

COMISSIÓ DE DELEGATS delegats@ampapidenxandri.cat  

COMISSIÓ DE SCIENCE&TECH ciencia@ampapidenxandri.cat 

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS extraescolars@ampapidenxandri.org 

COMISSIÓ DE LLIBRES llibres@ampapidenxandri.org 

COMISSIÓ DE FESTES festes@ampapidenxandri.org 

COMISSIÓ DE BAR bar@ampapidenxandri.org 

COMISSIÓ DE BRICOLATGE/INFRAESTR. bricolatge@ampapidenxandri.org 

COMISSIÓ DEL SAVI D'EN XANDRI savi@ampapidenxandri.cat 

COMISSIÓ SOSTENIBILITAT sostenibilitat@ampapidenxandri.org 

COMISSIÓ ESCOLA DE PARES escolapares@ampapidenxandri.org  

PAIDOS 

TELÈFON GENERAL 680.425.893 

WEB GENERAL paidospidenxandri@fundesplai.org 

 

http://agora.xtec.cat/escola-pidenxandri/
http://pi-den-xandri.blogspot.com.es/
http://www.ampapidenxandri.org/
mailto:comunicacio@ampapidenxandri.org
mailto:webmaster@ampapidenxandri.org
mailto:relacions%20externes@ampapidenxandri.org
mailto:benvinguda@ampapidenxandri.org
mailto:textil@ampapidenxandri.org
mailto:menjador@ampapidenxandri.org
mailto:delegats@ampapidenxandri.cat
mailto:ciencia@ampapidenxandri.cat
mailto:extraescolars@ampapidenxandri.org
mailto:llibres@ampapidenxandri.org
mailto:festes@ampapidenxandri.org
mailto:bar@ampapidenxandri.org
mailto:bricolatge@ampapidenxandri.org
mailto:savi@ampapidenxandri.cat
mailto:sostenibilitat@ampapidenxandri.org
mailto:escolapares@ampapidenxandri.org
mailto:paidospidenxandri@fundesplai.org
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AMPA 
L’AMPA és una associació sense afany de lucre formada per les mares i pares d’alumnes que 
se n’han fet socis i que té per missió contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu 
públic i de les condicions d’escolarització dels i les alumnes del centre. 

• Vetllem per l’adequat funcionament de l’escola. 

• Col·laborem amb l’escola en projectes i activitats complementàries. 

• Donem suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i 
mares d’alumnes, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de 
participació, en tot allò que fa referència a l’educació de tot l’alumnat del centre. 

• Organitzem activitats lúdiques i culturals fora de l’horari escolar. 

• Gestionem les activitats extraescolars, així com l’acollida al matí, l’esplai a la tarda i 
els casals. 

• Contractem l’empresa que gestiona el menjador escolar i, juntament amb el Consell 
Escolar, vetllem pel bon funcionament d’aquest servei tant a nivell dietètic com 
pedagògic. 

• Promovem la participació dels pares i mares en la gestió del centre. 

• Participem en els òrgans municipals relacionats amb l’ensenyament. 

1.1. ORGANITZACIÓ GENERAL 

Tota la informació sobre l’AMPA la pots trobar a www.ampapidenxandri.org. La web es 
troba actualment en vies d’actualització. 
 
A banda de la web existeixen els següents mitjans a través dels quals accedir a l’AMPA: 

• Reunions mensuals de Junta 

• Delegats de classe 

• Full informatiu – Butlletí mensual que s’envia a una llista de distribució (email), 
prèviament consensuat amb cada particular. 

 
1.1.1. REUNIONS 

Reunions d’AMPA són obertes a tothom (2n. dilluns lectiu de cada mes) a les 21:00 hores, al 
casal Torreblanca (Avinguda Pla del Vinyet, 81-85). La durada de les reunions és de 2h. 
 

1.1.2. COMISSIONS 

L’AMPA s’organitza mitjançant Comissions especialitzades que tracten temes particulars i 
que exposen les seves conclusions, necessitats, etc, a la Junta. Algunes de les comissions que 
existeixen actualment són: la Comissió Tèxtil, la Comissió de Festes, la Comissió de Delegats, 
la Comissió d’Extraescolars, i moltes altres. Podreu trobar informació sobre totes elles a la 
web de l’AMPA. 

http://www.ampapidenxandri.org/
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AMPA – PREGUNTES FREQÜENTS 
 

• Quan són les reunions? 
Les reunions de l’AMPA són obertes a tothom i tenen lloc el 2n dilluns lectiu de cada 
mes a les 21:00 hores) al casal Torreblanca (Avinguda Pla del Vinyet, 81-85). 
 

• Quina durada tenen les reunions? 
Les reunions tenen una durada aproximada de 2h. A les 23h tanquen el Casal de 
Torreblanca. 
 

• Si no puc assistir a una reunió, com puc saber de què s’ha parlat? 
A la web de l’AMPA es poden trobar les darreres actes amb els assistents, els temes 
tractats i la convocatòria a la següent reunió. 
 

• Com es pot formar part d’una comissió? 
Hi ha moltes comissions que necessiten ajuda i col·laboració a molts nivells. Per 
formar part d’una d’elles, cal posar-se en contacte a través de l’AMPA o a través del 
correu electrònic (veure fulla de contactes a la pàgina inicial). 
 

• Hi ha Loteria de Nadal? 
A partir d’aquest any la Loteria de Nadal serà gestionada pels de 6è i els diners 
recaptats aniran pel viatge fi de curs 
 

• Quin cost té la quota de l’AMPA? 
Actualment té un cost de 12€ per família 
 

• Quan es paga la quota? 
Es paga de forma anual a principi de curs. 
 

• A què dóna dret la quota de l’AMPA? 
El pagament de la quota de l’AMPA dóna dret al servei de compra de llibres, al servei 
de menjador i al servei d’activitats extraescolars, així com a la resta d’activitats que 
ofereix l’AMPA. Amb la quota de l’AMPA es financen festes i activitats organitzades 
per l’AMPA i donen suport a Projectes pedagògics i inversions d’escola. 
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INFANTIL P3 
P3 és el curs que correspon als més petits de l’escola i forma part del Cicle Infantil (P3, P4 i 
P5). Enguany hi haurà dues línies per cada curs.  
Els nens i nenes  de P4 i P5 escullen el nom de la seva classe. En canvi, els nens i nenes de P3 
seran les PINYES i els PINYONS. 

2.1. ORGANITZACIÓ GENERAL 

2.1.1. PROFESSORAT 

A P3, cada classe compta amb una mestra i una TEI (Tècnic en Educació Infantil) compartida. 
Tot i així, hi ha moltes activitats que els nens i nenes d’infantil realitzen de forma conjunta, 
de forma que acaben coneixent a tot el professorat del cicle. 
 

2.1.2. HORARIS 

• 08:45h del matí comença la jornada i els nens i nenes de P3 entren per la porta 
lateral de l’escola, pel carrer Joan Oliver i les tutores els reben a la porta de la classe. 

• 12:15h Els nens i nenes que dinen a casa es recolliran a la porta principal de l’escola. 
Els que es queden a l’escola, comencen l’activitat amb PAIDOS. 

• 15:00h Hora d’entrada dels nens i nenes que dinen a casa (per la porta principal de 
l’escola al c. Sta. Teresa), les tutores els vénen a rebre. Tornada a les aules dels nens i 
nenes que dinen a l’escola.  

• 16:30h Sortida per la porta lateral de l’escola. P3 obrim a les 16:15h. 

2.2. EQUIPAMENT 

• Cada dia cal portar: una bosseta amb l’esmorzar, 

• Cada dilluns caldrà portar: la bata, el got i el llençol (si es queden a dinar) 

• Es quedarà a l’escola: una muda de roba (incloent sabates) i mitjons gruixuts 
antilliscants, una capsa de mocadors de paper i un paquet de tovalloletes. 

2.3. ACTIVITATS 

Durant la setmana, els nens realitzen un munt d’activitats, algunes amb la classe sencera, o 
amb la classe partida, altres amb l’altra classe i altres amb tots els cursos del cicle. 
 
Algunes de les activitats que realitzen són: hort, biblioteca, ambients, música, 
psicomotricitat, plàstica, experiments, ludoteca, etc. 
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P3 - PREGUNTES FREQÜENTS 
 

• Com es pot adquirir la roba de l’escola? 
A través de la Comissió Tèxtil de l’AMPA via mail, o també us podeu esperar a alguna 
de les tres o quatre vendes anuals que s’organitzen a la sortida o entrada de l’escola. 
 

• On es pot marcar el nom de la bata? 
Hi ha comerços a StCugat on us poden brodar el nom (a la plaça Pere San, p.e) o bé 
estampar-lo (al carrer Sant Antoni, p.e). Recordeu que demanen el nom escrit amb 
majúscules, que són les lletres que els nens treballen. 
 

• Com puc saber què ha fet el meu fill aquell dia? 
Les mestres pengen sovint a les portes de la classe cartells amb alguna de les 
activitats que han fet aquell dia. També es pot preguntar a les mestres a la sortida de 
l’escola.  
 

• Com sé les activitats diàries dels nens? 
Un cop el curs estigui normalitzat, us donaran l’horari de la setmana amb les 
activitats principals que realitzen cada dia. 
 

• Quin dia han de portar xandall o roba còmoda? 
En principi, demanen la roba còmoda cada dia per facilitar la seva autonomia. Tot i 
així, els dia de psicomotricitat i de música, s’aconsella que portin xandall. 
 

• Es pot fer alguna activitat amb els nens? 
L’escola està sempre oberta a propostes. Són molts els pares que venen a l’escola a 
compartir alguna activitat amb els nens, ja sigui explicar un conte, cantar cançons, 
una obra de teatre, una classe de ioga, o qualsevol cosa que us imagineu. Només cal 
parlar amb la mestra de classe. 
 

• Què faig si un dia arribo tard? 
Pel matí, la porta lateral de l’escola es tancarà 10 minuts després de l’hora d’entrada 
o de sortida del centre. En el cas que algú arribi tard entrarà o sortirà per la porta 
principal. 
 

• Es celebren els aniversaris? 
Els aniversaris se celebraran conjuntament els divendres a la tarda (D’acord amb les 
recomanacions de Salut, tots els productes elaborats que es consumeixen a l’escola 
han de portar el registre sanitari, per tant els pastissos, coques, ... NO podran ser 
elaborats a casa) . 
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ESCOLA PI D’EN XANDRI 
L’edifici de l’Escola Pi d’en Xandri va ser inaugurat el juny de 2003. Tota la comunitat 
educativa procedia d’un altre centre educatiu (antiga escola Pla i Farreras). L’antic edifici es 
va haver d’enrunar per construir l’actual Institut Pla i Farreras. El nom de PI D’EN XANDRI es 
va adoptar, després d’una consulta a tota la comunitat educativa del moment.  

3.1. CONTACTE 

Telèfon  93.589.42.01 
Web  http://agora.xtec.cat/escola-pidenxandri/ 
Blog  http://pi-den-xandri.blogspot.com.es/ 

3.2. ORGANITZACIÓ GENERAL 

3.2.1. ORGANIGRAMA 

• DIRECTORA:  Anna Pont 

• CAP D’ESTUDIS: Lídia Ponce 

• SECRETÀRIA:  Paula Comino 

• CONSERGE:  Sr. Miquel 
 

3.2.2. HORARIS 

• HORARI LECTIU  Matí: 8.45h a 12.15h 
Tarda: 15.00h a 16.30h 

• ATENCIÓ FAMÍLIES  Dimecres de 12:15h a 13:45h 

• HORARI SECRETARIA  Dilluns a divendres de 8.45h a 12:30h 

 
3.2.3. ENTRADES I SORTIDES 

Els alumnes de l’escola entren per diferents portes, en funció del curs on estiguin, així 
evitem la concentració de pares i alumnes en un únic punt. 
Els alumnes de P3 entren per la porta lateral de l’escola, al carrer Joan Oliver. 
 
 

http://agora.xtec.cat/escola-pidenxandri/
http://pi-den-xandri.blogspot.com.es/
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ESCOLA - PREGUNTES FREQÜENTS 
 

• Quan i com es paguen les quotes de les excursions? 
Les quotes de les excursions es paguen al principi de cada trimestre. L’escola envia un 
mail amb el valor a ingressar i les formes de pagament. 
 

• A quins cursos van de colònies? 
Els alumnes de final de cicle van de colònies, per tant, a P5, 2n, 4t i 6è. 
 

• Què cal fer si el meu fill/a està malalt? 
Es pot avisar a l’escola a través del telèfon general. El sr.Miquel avisar a la mestra 
corresponent. 
 

• Necessito parlar amb una mestra, com ho faig? 
Les entrevistes individuals que poden ser sol·licitades tant per la família com per la 
mestra i on es parlarà de tot el relacionat amb el desenvolupament del vostre fill, 
l’adaptació a l’escola, a l’aula... 
 

• Què cal fer per administrar medicines a l’escola? 
Cal portar una recepta o informe del metge on hi consti el nom del nen/nena, la 
pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, cal portar el format 
d’autorització escrita on es demana i autoritza al personal docent que administri al 
nen/a la medicació prescrita. Aquesta autorització la podreu trobar en la pàgina Web 
de l’escola o en el dossier general d’inici de curs. 
 

• Van a piscina amb l’escola? 
Els alumnes de 1r, van a la piscina del UBAE amb l’escola. 
 

• Quines festes es celebren a l’escola? 
A l’escola se celebra Santa Cecília, la castanyada, el nadal (amb la cantata a l’escola 
oberta als pares), carnestoltes (que també se celebra fora de l’escola participant a la 
rua del poble a través de l’AMPA), el Sant Jordi i la Festa de final de curs (organitzada 
també per l’AMPA al recinte de l’escola). 
 

• Hi ha alguna mascota de l’escola? 
Sí, la mascota de l’escola és el PINYOT. És un gegantó amb forma de pi 

 
• Hi ha informes escolars? 

A P3 es lliuren dos informes individuals, un al febrer i un altre al juny. 
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PAIDOS 
PAIDOS gestiona les activitats durant la franja horària del menjador, les activitats 
extraescolars (incloent les acollides de matí i tarda) i els casals d’estiu i colònies. 

4.1. ORGANITZACIÓ GENERAL 

4.1.1. CONTACTES 

Responsables: 
Menjador: Marina Espinach 
Extraescolars: Ernest Miramunt 

 
Tel. 680 425 893 
paidospidenxandri@fundesplai.org 
 
El despatx de PAIDOS de l’escola es troba a la planta baixa, entrant a mà esquerra (un cop 
passada l’escala), al costat dels lavabos. 

4.2. MENJADOR 

4.2.1. MENÚ DEL MES 

Cada mes es publica a la web de PAIDOS el menú del migdia. En aquest menú veureu que, a 
part de mostrar els plats diaris, tenen també una proposta pel sopar. 
 

4.2.2. DOSSIER P3 

A les famílies nouvingudes del curs de P3, us fan arribar un petit dossier amb la informació 
bàsica sobre el funcionament de P3 durant el migdia, així com el relat d'una dinàmica diària. 

4.3. EXTRAESCOLARS 

Tant en l’horari de migdia, com al finalitzar l’escola, PAIDOS proposa una sèrie d’activitats 
extraescolars  pels alumnes de l’escola. A la web de PAIDOS podeu trobar la graella 
d’activitats i tota la informació necessària com horaris, preus, durada, programa, etc... 

4.1. CASALS I COLÒNIES 

Per les temporades fora de la jornada lectiva (Nadal, setmana santa i estiu) PAIDOS organitza 
casals pels alumnes. La informació es pot trobar a la web i rebreu un correu quan comença 
el període d’inscripcions. A l’estiu també organitza colònies pels més grans. 

 

mailto:paidospidenxandri@fundesplai.org
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PAIDOS - PREGUNTES FREQÜENTS 
 

• Com puc saber si el meu fill menja bé? 
A P3, els responsables de l’horari de migdia deixaran una nota a la motxilla explicant 
si el nen a menjat bé i si ha dormit la migdiada. 

 

• Quant temps dura l’espai de migdiada? 
Entre 45 i 60 minuts 

 

• Què passa si el meu fill/a ja no fa migdiada? 
En principi, es queda descansant a la tumbona, amb la resta d’alumnes. 

 

• Poseu bolquers a l’hora de dormir? 
No, els nens ja no poden portar bolquers a l’escola. Si se’ls escapa el pipi, tenen la 
roba de recanvi, que s’haurà de portar cada vegada que sigui necessària. 

 

• Puc apuntar al meu fill/a a una activitat extraescolar en qualsevol moment? 
En principi, hi ha uns períodes d’inscripcions. Si queden places lliures, es pot parlar 
amb els responsables de PAIDOS per estudiar les opcions. 
 

• El meu fill té mal a la panxa. Com ho comunico per tal què li facin dieta? 
S’ha de comunicar a PAIDOS abans de les 09.30h, a la bústia de PAIDOS a l’entrada 
del menjador (entre les 8.55h i les 9.15h), o via mail paidospidenxandri@paidos.cat,, 
o trucar al telèfon de PAIDOS i parlant amb la Marina 680.42.58.93. Cal deixar clares 
les següents dades: 
- Nom del nen/a 
- Curs 
- Data 
- Durada 
- Tipus de dieta (per diarrea, per restrenyiment o dieta suau per mal de panxa) 
- Signatura dels pares 
La dieta tindrà una durada mínima de 2 dies consecutius. 

 

• Què fan els nens durant l’horari de migdia? 
12:15h   Rebuda i traspàs d’informació del dia amb la mestra. 
12:15h a 12:30h Posar pitets i rentar mans 
12:30h a 13:30h Dinar 
13:30h a 14:30h Descansar, migdiada 
14.30h a 14.50h Llevar-se, posar sabates 
14:50h a 15:00h Contes, jocs, cançons... 
15:00h   Rebuda mestra. Comentari del migdia amb la mestra. 

mailto:paidospidenxandri@paidos.cat
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En nom de l’AMPA us donem la benvinguda. 
Recordeu que ens podeu trobar a: 

benvinguda@ampapidenxandri.org 
 

mailto:benvinguda@ampapidenxandri.org

