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TITULAR I ADMINISTRADOR DEL CENTRE:  
Miquel Alberdi Burriel. 
DIRECTORA: Núria Esteba. 
COORDINADORA D’EDUC. INFANTIL:  
Marta Castells. 
COORDINADORA D’EDUC. PRIMÀRIA:  
Beatriz Bellmunt. 
COORDINADORA D’EDUC. SECUNDÀRIA:  
Mª José Fernández. 

 

Horari atenció al públic 

Tots els dies de: 

9h a 10,30h  i  16h a 17h 

 

L’ Esther Trullenque, psicopedagoga del 

centre, vetllarà pels vostres fills/es tant 

com la resta del professorat  i serveis, bé 

perquè el professor/a ha reclamat  la 

seva intervenció o bé perquè vosaltres 

els pares i mares li demaneu el seu ajut. 

 Us preguem sol·licitar 

prèviament  les 

visites per aconseguir 

una organització i 

atenció de qualitat. 


EDUCACIÓ INFANTIL 
P-3 – Rosa Ortega 
P-4 – Anna Espejo 
P-5 – Núria Carrió                                

 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
1r  -  Laura Gómez     4t   - Marina Palomares 
2n  - Liliana Gallardo    5è  - Alba Aguilar          
 3r   - Júlia Imbernón    6è  - Beatriz Bellmunt 

 
E. S.O.  
1r  -  Mª Àngels Adame  3r  - Beatriz Morillas 
2n  - Alba Del Valle          4t   - Alícia Redondo  
 

 




EDUCACIÓ INFANTIL 
Anglès: Adriana López 
Música: Marta Castells 
Psicomotricitat: Míriam Martínez 
Mestres de suport: Marta Castells, 
Esther Trullenque, Alba Aguilar, Marina 
Palomares, Júlia Imbernón, Laura 
Gómez, Míriam Martínez, Adriana 
López. 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Anglès:  Liliana Gallardo, Marina 
Palomares, Sònia Gutiérrez. 
Visual i Plàstica: Adriana López 
Música: Adriana López 
Educ. Física: Míriam Martínez 
Pàgina web: Alba Aguilar 

 
A la reunió de mares i pares de 
principi de curs, les tutores us 
lliuraran el seu horari de visites. 
 

MENJADOR: 

El menjador escolar funciona des del 1r 

dia (12 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 una dieta 

equilibrada pels vostres fills i filles així 

com una atenció especialitzada i un 

tracte familiar per a que els nois i noies 

es sentin com a casa. 

   Al final de cada trimestre  rebreu 

un informe detallat sobre el 

desenvolupament del vostre fill/a al llarg 

d’aquest període (hàbits, adaptació...). 

Els alumnes d’ ESO, degut al seu 

horari lectiu,  només disposaran de 

servei de menjador els dilluns i els 

dimarts 

 

 

SERVEI D’ACOLLIDA: 

El servei d’ acollida funciona des del 1r 

dia (12 de setembre) Per aquelles 

famílies que per motius laborals hagin de 

portar al seu fill/a a l’escola abans de 

l’horari habitual, el centre disposa d’un 

servei de les 8h. a les 9h. També es pot 

sol·licitar el servei de permanència al 

centre de les 17h a les 18h. Tots els que 

estiguin interessats hauran de dirigir-se a 

la Secretaria                                  del centre.  

 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:  

ANGLÈS (Educ. Infantil i Primària): dia i 
hora a determinar segons demanda. 

AMPLIACIÓ I REFORÇ (Educ. Primària): 
dia i hora a determinar segons 
demanda. 

TALLER DE TEATRE I DANSA: dia i hora 
a determinar segons demanda. 

NATACIÓ: dijous de les 16h. a les 18h. 
La realització d’aquesta activitat està 
sotmesa al nombre de nens apuntats 
(mínim a cobrir, 25 places) 

INICIACIÓ ALS ESPORTS (Educ. Infantil i 
Primària): dia i hora a determinar 
segons demanda 

 

Totes les activitats esmentades 
començaran a partir de dimarts 1 
d’octubre de 2019. 
Les persones interessades en aquests 
serveis, hauran de fer la inscripció a la 
Secretaria del centre i en el cas dels 
reforços i/o ampliacions, podran dirigir-se 
al tutor/a si així ho consideren oportú. 
El centre es reserva el dret de modificar, 
ampliar horari i calendari i/o anul·lar 
alguna d’aquestes activitats en cas de no 
haver el suficient                      nombre      
                                                    d’inscripcions. 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Benvinguts 

    al 

      curs 2019-20 
 

     Telf. 93-3760949 

 

 

 

info@elpilar.cat 

www.elpilar.cat 

Centre Concertat per la 
Generalitat de Catalunya 










Molt aviat tindrem l’oportunitat de 
veure’ns a les reunions que es celebraran 
segons el següent calendari i en les quals 
presentarem novetats i intercanviarem 
opinions: 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
P-3, P-4,  P-5  -  Dimarts, 1 d’ octubre de 
2019 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
1r,  2n, 3r, 4t, 5è  i 6è   - Dimarts, 8 d’ 
octubre de 2019 
 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
1r, 2n,  3r, 4t   -  Dimarts, 1 d’ octubre de 
2019 
 
 

Les reunions  d’Educ. 

Infantil i Primària es 

celebraran  a les 17h i 

les d’ESO a les 17,30h. 

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’ equipacions. 

 

  

 

Continuem amb les BOSSETES a Educ. 

Infantil i motxilles a Educ. Primària i ESO 

que seran lliurades avui mateix. Les 

bossetes d’ Educ. Infantil, són d’ ús diari i 

les motxilles de Primària i ESO, per 

utilitzar a les sortides i a Educ. Física, si s’ 

escau. 

 

 

EDUC. INFANTIL: 

P-3: MÍRIAM OLLERO (mare de la Chloe 
Gracia) 
P-4: NATÀLIA MÀRQUEZ  
(mare de la Mia Espejo) 
P-5: Mª del MAR VALLEJO  
(mare de l’ Ainara Maldonado) 
EDUC. PRIMÀRIA: 
1r: PAOLA RAMÍREZ  
(mare del Guillem Carulla) 
2n: LORENA RUIZ (mare de l’ Alba Ferrete) 
3r: CARLOS RODRÍGUEZ 
 (pare del Biel Rodríguez) 
4t: PILAR RODRÍGUEZ  
(mare de l’ Edurne Mendoza) 
5è: ARANTXA PRIETO 
 (mare de l’Enzo Rodríguez) 
6è: ÓSCAR ROSET (pare de la Gisela Roset) 
ESO: 
1r: ALÍCIA MÉNDEZ 
 (mare de la Sandra Figueras) 
2n: WINSTON RAFAEL ROBOTTI 
 (pare de la Clàudia Robotti) 
3r: JUANA PACHECO 
 (mare de la Noemí Fernández) 
4t: TOÑI ARIAS (mare d’en Jordi Abelló) 
 

Dijous, 12 de setembre de 2019 

 RECORDEM: la porta s’obrirà cinc minuts 

abans de les hores d’entrada i es tancarà a 

l’hora en punt. Preguem màxima 

puntualitat. 

mailto:info@elpilar.cat
http://www.elpilar.cat/

