Igualada, 20 de juliol de 2018
Benvolgudes famílies,
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De nou acabem un curs escolar que ha estat ple d’aprenentatges, vivències, reptes,
obres i que ens ha fet créixer com a persones. Ara ens cal valorar i reformular tota la
feina feta perquè en el curs 18-19 es continuï consolidant el projecte d’escola, avançant
i millorant en els objectius marcats i en la tasca educativa. D’aquesta manera els
aprenentatges i les propostes seran enriquidores i motivadores per a tots els nostres
alumnes i les famílies que en formeu part. Agrair-vos també la participació en l’enquesta
de satisfacció ja que amb les vostres aportacions podrem continuar fent créixer el
projecte d’escola.
En aquesta carta us volem informar de tots aquells aspectes més rellevants que us
ajudaran a posar-vos a punt pel nou curs. Hi trobareu informació referent al personal
docent, calendari, el material, les quotes, el quadre pedagògic... D’entrada, volem donar
la benvinguda a totes aquelles famílies que comenceu a l’Escola, esperant satisfer les
vostres expectatives i, a les que ja en formeu part, donar-vos les gràcies per la vostra
confiança.
Dins el quadre pedagògic, veureu que hi ha alguns canvis en el personal docent. Volem
començar per agrair la tasca com a Director al Jordi Rojas que, durant deu anys, ha
exercit el càrrec fent que l’Escola creixés i avancés a un molt bon ritme. El Jordi deixa
de ser el Director de la nostra Escola per poder continuar com a tutor de grup amb totes
les hores disponibles. Després d’uns anys de grans canvis, i sent una escola tan petita,
ha aconseguit, junt amb l’equip de Direcció, ajuntar un claustre de mestres amb ganes
de mantenir i continuar el llegat i segell Mowgli que tant van cuidar els que ens han
precedit. Així doncs, moltíssimes gràcies Jordi per tants anys d’implicació, atenció i
professionalitat. Per altra banda, donem la benvinguda a la nova Directora, l’Imma
Solano, que segur que vetllarà perquè tot el que s’ha aconseguit fins ara segueixi
creixent amb l’ajuda de tots i totes els que creiem i estimem aquesta Escola.
Per altra banda, l’Anna Gámez, mestra de la Llar, s’ha acollit a un any d’excedència i en
el seu lloc hi haurà la Yolanda Jiménez, que fins ara feia el suport d’Infantil. Per això,
s’incopora la Gemma Méndez, que ja havia treballat amb nosaltres en alguna
substitució, com a suport d’Infantil. A l’etapa de Primària també trobareu canvis
significatius, ja que s’incorporen de nou l’Alba Bautista, el Yannick Ramis i la Cristina
Méndez.
En quant a l’organització de les dinàmiques de treball i com a novetat del proper curs,
els alumnes de Cicle Inicial s’inicien en els Espais com a continuïtat a una metodologia
de treball que ens agrada i funciona molt bé a Infantil. També s’incorpora a Cicle Mitjà i
Cicle Superior però en un altre format que ja us explicarem en detall durant les reunions
de principi de curs i dins el Pla Anual, així com també us informarem dels objectius que
ens hem plantejat pel curs 2018-19.
Per acabar, encomanar-vos les ganes d’estrenar properament totes les instal·lacions
noves de la Llar i Infantil, i desitjar-vos que passeu un fantàstic estiu gaudint plegats
dels vostres fills i filles, sumant experiències i vivint moltes aventures. Ens retrobarem al
setembre amb energies renovades i amb aquelles pessigolles a la panxa quan comença
un nou curs.
Equip Directiu

FOLLETS:
 El dimarts dia 4 de setembre a dos quarts de 7 de la tarda es farà una reunió
per tal de parlar de la normativa i hàbits de l’escola per als pares i mares de
FOLLETS (3 anys). El mateix dia s’indicarà la ubicació de la reunió.


Els nens i nenes de Follets podran venir amb els pares per conèixer les mestres
i veure la classe el divendres dia 7 de setembre de 5 a 6 o de 6 a 7.

RIKKIS:
 El dia 4 de setembre a les 8 de la tarda, hi haurà una reunió informativa pels
pares de RIKKIS, a la seva classe.


El dia 7 de setembre, de 4 a 6 de la tarda, les famílies de Rikkis podran pujar a
l’aula per conèixer la mestra i l’espai.

XANDALLS ESCOLA:
 El dia 7 de setembre, de 4 a 7 de la tarda, recollida de xandalls a la biblioteca.

QUADRE PEDAGÒGIC CURS 2018-2019
LLAR I EDUCACIÓ INFANTIL
Tabalets 1r. de 1r cicle d’E. Infantil (1 any)
Patufets 2n. de 1r. cicle d’E. Infantil (2 anys)
Follets 1r. de 2n cicle d’E. Infantil (3 anys)
Esquirols 2n. de 2n cicle d’E. Infantil (4 anys)
Pinotxos 3r. de 2n. cicle d’E. Infantil (5 anys)
Mestra de suport de 1r cicle d’E. Infantil
Mestra de suport de 2n cicle d’E. Infantil
Zeladora

Isabel Fernández
Clara Gil
Cristina Castelltort
Elena Franquesa
Laura Palet
Yolanda Jiménez
Montse Baliu / Gemma Méndez /
Montse Clarassó
Anna Albiol

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Rikkis 1r. cicle inicial
Toomais 2n. de cicle inicial
Baloos 1r. de cicle mitjà
Koticks 2n de cicle mitjà
Mowglis 1r. de cicle superior
Akeles 2n. de cicle superior
Mestres de suport i especialistes
Educació Artística - Música
Llengua Castellana
Llengua Anglesa
Psicomotricitat i Educació Física
TAC i Robòtica
Biblioteca
Psicologia
Logopèdia i Educació Especial
Educació Artística - Plàstica
Equip projectes CI
Equip projectes CM
Equip projectes CS
Auxiliar de conversa

Alba Bautista
Albert Dalmau
Yannick Ramis
Marta Casanellas
Gemma Parera
Jordi Rojas

Carles Casanova
Miquel Padrós
Imma Solano
Sònia Salom i Pol Cantero
Carles Casanova
Ma. Dolors Vendrell
Laia Sellarès
Cristina Méndez i Laia Sellarès
Sònia Salom
Alba Bautista / Albert Dalmau
Cristina Méndez / Miquel Padrós
Yannick Ramis / Marta Casanellas / Pol
Cantero
Gemma Parera / Jordi Rojas / Carles
Casanova
pendents de confirmació

Equip Directiu
Direcció
Cap d’Estudis i Coordinadora de primària
Secretària i Coordinadora d’Infantil
Coordinadora de la Llar

Imma Solano
Marta Casanellas
Laura Palet
Clara Gil

Personal d’administració i serveis
Administració i gerència
Secretaria i material
Neteja

Josep Ma. Brunet
Mònica Galtés
Sara Nuncio
Emilia Santos
Teresa Grau
Josep Sendiu

Cuina
Manteniment

INFORMACIONS D’INTERÈS GENERAL
REPRESENTANTS DELS DIFERENTS ÒRGANS DE GOVERN DE L’ESCOLA
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI
David Camps Tort
PRESIDENT DE L’AMPA ESCOLA MOWGLI
Ramon Costa

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
(Tal i com està estipulat a la normativa del centre, hi haurà renovació parcial dels
representants del Consell el proper desembre 2018).

Presidenta:
Imma Solano Farré
Representants del Titular del centre:
Josep M. Brunet Solé
David Camps Tort
Cristina Esteve Roca
Representants dels mestres:
Laia Sellarès Canals
Elena Franquesa Martí
Carles Casanova Miranda
Sònia Salom Pérez

Representants dels pares:
Sandra Pérez Garcia
Yolanda Gandia Martínez
Anna Grau Vicenç
Elisabet Vives Dalmases

Representant del Personal
d’Administració i Serveis
Mònica Galtés Tàpia

MATERIALS I LLIBRES

El primer dia d’escola es subministraran els llibres, quaderns i material necessaris a tots
els alumnes. També es trobaran amb material que es reutilitza (llibres de lectura,
material comú). Cada família rebrà el càrrec de l'import del material nou repartit en dos
rebuts (octubre i novembre).
Us adjuntem una relació d'allò que necessitarà cada alumne (llibres i material), indicantvos quin és el que trobaran a l’escola i quin han de portar de casa.
L’escola segueix amb el projecte de reutilització de llibres de text subvencionat
per l’Ajuntament. Això implica una reducció del cost dels llibres.
A continuació trobareu els links a la web amb el llistat de llibres, quaderns i materials
que necessiten els nens i nenes per a l’inici de curs.
-

FOLLETS (EI1)

-

ESQUIROLS (EI2)

-

PINOTXOS (EI3)

-

RIKKIS (1r primària)

-

TOOMAIS (2n primària)

-

BALOOS (3r primària)

-

KOTICKS (4t primària)

-

MOWGLIS (5è primària)

-

AKELES (6è primària)

QUOTES
Educació Infantil, 1r cicle:
Tabalets (Llar 1)

Patufets (Llar 2)

Quota
Aportació*

Jornada Completa Jornada Reduïda
60 €
60€
185 €
145€

Quota
Aportació*

60 €
165 €

Educació Infantil 2n cicle i Primària*
Activitats complementàries 37 €
Aportació*
115 €

* Per tal de mantenir els serveis i prestacions que ofereix l’Escola i mantenir el projecte
que estem duent a terme, la Fundació ha acordat un augment del 2% de la quota del
rebut total de l’escolarització. Aquest augment però es pot deduir sobre la renda
quedant:
 Desgravació per a les famílies amb més de 3 anys a l’Escola: 75% dels
primers 150€ i un 35% de la resta.
 Desgravació per a les famílies amb menys de 3 anys a l’Escola: 75% dels
primers 150€ i un 30% de la resta.
(L’aportació voluntària a la Fundació és on s’aplica la desgravació en concepte d’
IRPF).
Les activitats complementàries tenen caràcter voluntari si bé són necessàries pel
desenvolupament integral del Projecte Educatiu de Centre.
Els alumnes que acreditin pertànyer a FAMÍLIA NOMBROSA tindran un 7 % de
descompte.

QUOTES MENJADOR
Llar d’Infants: 7 € / dia
86,00 € / mes
E. Infantil i Primària: 7 € / dia esporàdic
6,70 € / dia (en el cas que el global de la família utilitzi aquest
servei 10 dies o més al mes)

Quotes orientatives de les excursions i dels llibres i material. Agafem de referència el curs passat
Aquesta graella és una previsió dels cobraments que cada mes us facturarem
aquest curs 2018-19

Aportació a la
Fundació Escola
Mowgli.

setembre

octubre

novembre

desembre

gener

febrer

115 €

115 €

115 €

115 €

115 €

115 €

37 € +
excursions +
50% llibres +
material +
menjador

37 € +
excursions +
50%llibres +
menjador

37 € +
excursions+
menjador

37 € + excursions
+ menjador +
xandalls

37 € +
excursions +
menjador

extraescolars+

extraescolars
+ 50% quota
AMPA
agost

Activitats
complementàries,
37 € +
excursions, llibres excursions
i material, xandall.
AMPA,
extraescolars ,
escola estiu, etc.
Aportació a la
Fundació Escola
Mowgli.

Extraescolars
març

abril

maig

juny

juliol

115 €

115 €

115 €

115 €

115 €

37 € +
excursions

37 € +
excursions

37 € +
excursions

37 € +
( +/- regularització
excursions) +
quaderns d'estiu

extraescolars

extraescolars

extraescolars

extraescolars +
50% escola estiu

Activitats
complementàries,
37 € +
excursions, llibres excursions
i material.
AMPA,
extraescolars,
escola estiu,
xandalls, etc.

extraescolars +
samarreta
extraescolars
d'esport
d'extraescolars

extraescol
ars + 50%
quota
AMPA

50% escola
estiu

Us adjuntem un quadre orientatiu del curs passat (2017-18) del cost d’un alumne de 2n Cicle
d’Educació Infantil i de Primària.
Curs

Excursions

Llibres i
quaderns

Material

Follets

7,05 €

0€

20 €

Esquirols

6,55 €

40 €

20 €

Pinotxos

16,85 €

40 €

23 €

Rikkis

20,70 €

80 €

15 €

Toomais

21,60 €

80 €

12 €

Baloos

22,20 €

68 €

15 €

Koticks

23,10 €

68 €

10 €

Mowglis

27,90 €

62 €

16 €

Akeles

30,30 €

62 €

0€

Beca de reutilització: 2.000 €

