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  EDUCACIÓ INFANTIL  
GRUP MESTRE/A  CÀRREC 

P-3 A Núria VALLDEPERAS/ Irene 
MÁRQUEZ 

 

P-3 B Anna MENA/ Esther SIMÓN  
P-4 A Mireia SATLARI COORD. CICLE 
P-4 B Eli DOMINGO  
P-5 A Isabel COMAS   
P-5 B Laura BERNAD/Estela SOLER  
REFORÇ Mireia MORER  
PSICOMOTRICITAT Isabel CRESPO DIRECTORA 
Ed. ESPECIAL Mª del Mar ÁLVAREZ   (Sara 

TRIVIÑO) 
 

TEI Sara DÍAZ  
 

                                        CICLE INICIAL  
GRUP MESTRE/A  CÀRREC  

PRIMER A Ana de SAS   
PRIMER B Carme SACRISTAN COORD. CICLE 
SEGON A Teresa NAVAS/ Belinda MARTÍN  
SEGON B Carmina SOTO  
Ed. ESPECIAL Mª del Mar ÁLVAREZ  (Sara 

TRIVIÑO) 
 

ANGLÈS Assumpta BONET  
 

                                        CICLE MITJÀ  
GRUP MESTRE/A  CÀRREC  

TERCER A Cèlia PIZARRO  
TERCER B Mariona SAURÍ  
QUART A Yolanda RAMÍREZ  
QUART B David MARTÍN  
Ed. FÍSICA Xavi CALVET   
Ed. ESPECIAL Fina JEREZ SECRETÀRIA 
ANGLÈS Assumpta BONET  
ANGLÈS Mar GUERRA COORD. CICLE 
   

  
                                   CICLE SUPERIOR  

GRUP MESTRE/A CÀRREC  
CINQUÈ A Susana MARTÍN  
CINQUÈ B Javier MALUMBRES  
SISÈ A Àlex ARDÉBOL  
SISÈ B Ada BORT  
SISÈ C Marina AMELA/ Marta VALVERDE  
MÚSICA Carmina MIR COORD. CICLE 
ANGLÈS Estela PALOMARES  
Ed. ESPECIAL Susanna LÓPEZ CAP D’ESTUDIS 
VETLLADORA Anna ANDREU  
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