
Menjador

BATES I XANDALLS:
A Educació Infantil i Primària és obligatori l’ús de la
bata a les aules i del xandall per a la pràctica esportiva.
A l’ESO és obligatori el xandall als quatre cursos per a la
pràctica esportiva.
Com ja és habitual, els i les alumnes, portaran la bata el
dilluns i la deixaran tota la setmana a l’ escola fins
divendres, que se la tornaran a emportar per rentar. Per
això, és imprescindible que les bates portin vetes i el
nom de l’ alumne/a escrit a la veta per poder romandre
ben penjades, facilitar l’ ordre de l’ aula i evitar pèrdues
d’ indumentària.

 

La segona reunió de mares i pares, es realitzarà, també
per videoconferència. Les tutores us explicaran les
novetats pedagògiques del curs 2022-23 i podreu, com
sempre, intercanviar opinions. El calendari és el
següent:
EDUCACIÓ INFANTIL
P-3, P-4,  P-5-  Dilluns, 3 d’octubre de 2022
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r, 2n - Dimecres, 5 d'octubre de 2022
3r, 4t, 5è i 6è - Dijous, 6 d’octubre de 2022
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
1r, 2n,  3r, 4t - Dimarts, 4 d’octubre de 2022

 

Una dieta equilibrada 
Una atenció especialitzada
Un tracte familiar.
Un informe trimestral del vostre fill/a (hàbits,
adaptació...).
Mantenir els diferents torns de menjador

El menjador escolar funciona des del 1r dia (5 de
setembre) i ofereix un servei de mitja pensió que
inclou el dinar i una sèrie d’activitats lúdiques per a
tots els nens i nenes.
 Aquest servei garanteix:

 Els alumnes d’ ESO, degut al seu horari lectiu,
només disposaran de servei de menjador els
dilluns i els dimarts.

 
 
 

El Pilar obre les portes!
Decàleg: 10 informacions que us seran d'utilitat

Organismes del centre

Tutories

Secretaria i Gabinet Psicopedagògic

Servei d'acollida 

GESTORA DEL CENTRE: Mònica Fernández.
DIRECTORA: Núria Esteba.
COORDINADORA D’EDUC. INFANTIL: Núria
Carrió.
COORDINADORES D’EDUC. PRIMÀRIA:
Laura Gómez (CI) i Beatriz Bellmunt (CM i
CS).
COORDINADORA D’EDUC. SECUNDÀRIA: 
Mª José Fernández.

 

La secretaria del centre, estarà al vostre
servei, com sempre, així com l’ Esther
Trullenque, psicopedagoga del centre,
que vetllarà pels i per les vostres fills/es
tant com la resta del professorat i serveis,
bé perquè el/la professor/a ha reclamat la
seva intervenció o bé perquè vosaltres els
pares i mares, li demaneu el seu ajut.

 

Uniformes i bosses

El servei d’ acollida funciona des del 1r dia
 (5 de setembre) 
Per aquelles famílies que per motius laborals
hagin de portar al seu/seva fill/a a l’escola
abans de l’horari habitual, el centre disposa
d’un servei de les 8h. a les 9h. L'escola
també ofereix el servei d'acollida de les 17h
a les 18h. Tots els que estiguin interessats
hauran de dirigir-se a la Secretaria  del
centre

Reunió mares i pares
Activitats 

Mares i Pares 
Altres punts 

EDUC. INFANTIL:
P-3: CELIA LÓPEZ (mare de l’ Álex Naranjo)
P-4: SILVIA BALAGUERÓ (mare de l’Aitor Velon)
P-5: MARTA LÓPEZ (mare del Javier i la Paula)
EDUC. PRIMÀRIA:
1r: MÍRIAM OLLERO (mare de la Chloe Gracia)
2n: NATÀLIA MÀRQUEZ (mare de la Mia Espejo)
3r: Mª del MAR VALLEJO (mare de l’ Ainhara Maldonado)
4t: MARIBEL MARTÍN (mare de l’Àlex i la Mar)
5è: LORENA RUIZ (mare de l’ Alba Ferrete)
6è: ANA Mª MACÍAS(mare de l’Hugo Pérez)
ESO:
1r: JUANA BLANCO (mare de la Lucía Resina)
2n: ARANTXA PRIETO (mare del Luca Rodríguez)
3r: ÓSCAR ROSET (pare de la Gisela Roset)
4t: ALÍCIA MÉNDEZ (mare de la Sandra Figueras)

CITAPRÈVIA

Des del 1r dia,
l'alumnat d'Educ.

Infantil disposarà

de les bossetes i el

de Primària i Eso de
les motxilles

Educ. Infantil 
i  Primària:

de les 17,30h 
a les 19,30h

ESO:
de les 17,45h 
a les 19,45h

Delegades i 
Delegats

Telf. 93-3760949

www.elpilar.cat

info@elpilar.cat
RECORDEM: la porta s’obrirà cinc

minuts abans de les hores
d’entrada i es tancarà a l’hora en

punt. PREGUEM MÀXIMA
PUNTUALITAT.

d'interès Es portaran a
terme les
normes

higiènico-
sanitàries

vigents

Quan tot

s'enlaira...

Bentornats 
i 

Bentornades!!!

Curs 2022-23

NATACIÓ: l’activitat començarà a partir del dijous 6
d’octubre. Les persones interessades en aquest servei,
hauran de fer les inscripcions a la Secretaria del centre,
preferiblement amb CITA PRÈVIA. (EI  i Primària)
ALTRES ACTIVITATS PROPOSADES PEL CENTRE: ANGLÈS
(EI i Primària); AMPLIACIÓ I REFORÇ (Primària); TALLER DE
TEATRE I DANSA (EI, Primària); INICIACIÓ ALS ESPORTS (EI
i Primària).
Es requerirà un mínim de 10 persones per realitzar
l’activitat. El centre es reserva el dret de modificar i/o
anul·lar l’activitat, en cas de no haver suficient nombre
d’ inscripcions o qualsevol altra circumstància
relacionada amb l’ empresa que realitza el curset.

 

 Extraescolars


