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CALENDARI GENERAL DEL CURS

Inici del curs:
		
Darrer dia del curs: 			

12 de setembre del 2017
22 de juny del 2018

- 1r trimestre
Període lectiu:			
Vacances de Nadal:			

del 12 de setembre al 22 de desembre, ambdós inclosos
del 23 de desembre del 2017 al 7 de gener del 2018, ambdós inclosos

- 2n trimestre
Període lectiu:			
Vacances de Setmana Santa:

del 8 de gener al 23 de març, ambdós inclosos
del 24 de març al 2 d’abril, ambdós inclosos

- 3r trimestre
Període lectiu:			
Vacances d’estiu:			

del 3 d’abril al 22 de juny, ambdós inclosos
a partir del 23 de juny

Dies festius al llarg del curs
A l’any 2017
Dilluns 25 de setembre		
Dijous 12 d’octubre			
Dimecres 1 de novembre		
Dimecres 6 de desembre		
Dijous 7 de desembre		
Divendres 8 de desembre		

Festivitat de la Mare de Déu de la Mercè
Festivitat de la Mare de Déu del Pilar
Festivitat de Tot Sants
Festivitat del Dia de la Constitució
Dia de lliure disposició, aprovat pel Consell Escolar
Festivitat de la Immaculada Concepció

A l’any 2018
Dilluns 12 de febrer			
Dilluns 30 d’abril			
Dimarts 1 de maig			
Dilluns 21 de maig			

		

Dia de lliure disposició, aprovat pel Consell Escolar
Dia de lliure disposició, aprovat pel Consell Escolar
Festivitat del Treball
Dilluns de Pentecosta
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CALENDARI DE REUNIONS ADREÇADES A PARES NOUS

Pares d’alumnes nous des de P3
fins a 6è de Primària

Pares d’alumnes nous d’ESO i
Batxillerat

Dimarts 4 de juliol, a les 17.30, a la sala d’actes
Entrevista dels pares nous amb els tutors de l’1 al 8 de setembre.
Es comunicarà el dia i l’hora per correu electrònic durant el mes de
juliol.
Dijous 13 de juliol, a les 18.00, a la sala d’actes

CALENDARI DE REUNIONS D’INICI DE CURS

P3

Dimarts 4 de juliol, a les 17.30, a la sala d’actes

P4 i P5

Dijous 7 de setembre, a les 19.00, a la sala d’actes

1r i 2n de Primària

Dimecres 6 de setembre, a les 19.00, a la sala d’actes

3r i 4t de Primària

Dimarts 12 de setembre, a les 19.00, a la sala d’actes

5è i 6è de Primària

Dijous 14 de setembre, a les 19.00, a la sala d’actes

1r i 2n d’ESO

Dimecres 27 de setembre, a les 19.00, a la sala d’actes

3r i 4t d’ESO

Dijous 28 de setembre, a les 19.00, a la sala d’actes

Batxillerat

Dimecres 4 d’octubre, a les 19.00, a la sala d’actes
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GUIA RÀPIDA DE CONTACTES

A principis del curs trobareu tots els contactes del personal a “L’equip de l’Escola”, de l’apartat restringit
“L’Escola i tu” del lloc web.
Equip directiu
Director gerent				Jose Martín		jose.martin@escolapia.cat
Directora pedagògica				Gemma Ferrer
gemma.ferrer@escolapia.cat
Director financer				
Marcel Massa		
marcel.massa@escolapia.cat
Equip educació infantil
Cap d’estudis					Marta Morris		marta.morris@escolapia.cat
Secretària d’etapa				Marisa Vilaró		marisa.vilaro@escolapia.cat
Departament d’orientació escolar		
Olga Longarón
olga.longaron@escolapia.cat
Logopeda					Francesca Torralba francesca.torralba@escolapia.cat
Equip educació primària
Cap d’estudis					Xavi Ocaña		xavier.ocana@escolapia.cat
Secretària d’etapa				Carme Fuster		carme.fuster@escolapia.cat
Departament d’orientació escolar (CI)		
Olga Longarón
olga.longaron@escolapia.cat
Departament d’orientació escolar (CM i CS) Eulàlia Castells
eulalia.castells@escolapia.cat
ESO
Cap d’estudis					Tere Prats		tere.prats@escolapia.cat
Secretària d’etapa				Marta Prats		marta.prats@escolapia.cat
Departament d’orientació escolar		
Carme Serrano
carme.serrano@escolapia.cat
Batxillerat
Cap d’estudis					Montse Guillem
montse.guillem@escolapia.cat
Secretària d’etapa				Marta Prats		marta.prats@escolapia.cat
Responsables d’àrees
Pastoral					
Josefina Jou		
josefina.jou@escolapia.cat
Menjador escolar i transport escolar		
Pilar Buil		
pilar.buil@escolapia.cat
Relacions institucionals			Marta Ferrer		marta.ferrerc@escolapia.cat
Recursos humans				Encarna Pueyo
encarna.pueyo@escolapia.cat
Secció esportiva				Albert Roig		albert.roig@escolapia.cat
Infermeria					Estany Gelpí		estany.gelpi@escolapia.cat
Secretària acadèmica				Patrícia de Aza
patricia.deaza@escolapia.cat
Secretari activitats extraescolars		
Eduard Gascó		
eduard.gasco@escolapia.cat
Consultes sobre Facturació			
Eduard Gascó		
eduard.gasco@escolapia.cat
Vestuari escolar i llibres de text		
Vicente León		
vicente.leon@escolapia.cat
Recepció					Carme Corominas
carme.corominas@escolapia.cat
AMPA		

				Inma Coronas		sarria.ampa@escolapia.cat

Associació Antics Alumnes

		

Robert Ortega		

robertortega68@hotmail.com
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SERVEIS
HORARIS DE RECEPCIÓ, SECRETARIA ACADÈMICA I ADMINISTRACIÓ
La recepció principal de l’Escola està ubicada a l’entrada principal del carrer Immaculada.
Horari: de dilluns a dijous, de 8.00 a 19.00. Els divendres, de 8.00 a 19.15.
La secretaria acadèmica i administració està ubicada al primer pis.
Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 14.30 i de 15.30 a 17.15. Els divendres de 8.30 a 14.30.
Horari de la secretaria d’activitats extraescolars (secció esportiva): de dilluns a dijous, de 8.00 a 13.00 i de
16.00 a 19.00. Els divendres, de 9.00 a 13.30 i de 15.30 a 17.00.
Horari de l’oficina d’esports (poliesportiu): de dilluns a divendres, de 17.00 a 20.30.
LLIBRES DE TEXT I UNIFORMITAT ESCOLAR
Podeu trobar el detall dels llibres de text de tots els cursos al web de l’Escola.
L’Escola ofereix el servei de venda de llibres de text, amb el 5% de descompte. No obstant això, els podeu
comprar a qualsevol llibreria.
La venda es farà via web de l’Escola, a l’apartat “Botiga llibres de text” i “Botiga vestuari escolar”
on podreu fer la comanda dels llibres de text i del vestuari escolar que desitgeu. Tot el material serà
lliurat als vostres fills el primer dia de classe.
Els dies per fer les comandes seran:
- de l’1 al 16 de juliol
- de l’1 al 8 de setembre (bàsicament per l’alumnat que s’ha examinat de matèries pendents el
setembre o per l’alumnat nou)
Les famílies amb 3 o més fills a l’Escola no heu de fer comanda de llibres de text via web. Rebreu un correu
electrònic comunicant-vos que lliurarem als vostres fills els llibres de text el primer dia de classe.
Les famílies que sou beneficiàries de la Mutualitat tampoc heu de fer la comanda via web. Rebreu un correu
electrònic comunicant-vos que lliurarem als vostres fills els llibres de text el primer dia de classe (llibres a
càrrec de La Mutualitat). Si necessiteu vestuari escolar, feu la compra via web, i feu arribar a l’administració
de l’Escola una fotocòpia del resguard de compra-pagament i us ho abonarem.
Podeu verificar la talla del vestuari escolar dels vostres fills amb el mostrari que s’habilitarà a la capella
els dies 6, 7, 10, 11, 12, 13 i 14 de juliol, en horari de 8.00 a 14.00, i els dies 6, 7 i 8 de setembre, de
8.30 a 17.30.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a Vicenç León, al telèfon 93 212 09 08, o bé per correu electònic
a vicente.leon@escolapia.cat
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L’Escola socialitza alguns llibres (l’Escola els compra, són a l’aula a disposició dels alumnes i les famílies
aporten un 25% del seu cost). Per aquest motiu no els trobareu a la relació de llibres.
ACOLLIDA
Per als alumnes d’Educació infantil s’ofereix servei d’acollida gratuït tots els dies lectius, de 7.30 a 8.45 i de
17.00 a 18.00. Els divendres, el servei d’acollida és fins a les 17.00.
Per als alumnes d’Educació primària s’ofereix servei d’acollida gratuït tots els dies lectius, de 8.00 a 8.45 i de
17.00 a 17.15. Els divendres, el servei d’acollida és fins a les 16.15.
MEDIATECA
L’Escola posa a disposició de l’alumnat i del personal el material del seu fons documental per a la consulta i
la recerca. És un espai obert a l’alumnat en horari de 9.30 a 14.00 i de 15.00 a 19.00, llevat dels divendres,
que tanca a les 17.00. Els alumnes des de P3 fins a 2n de Primària no poden anar sols a la mediateca.
INTRANET
L’ESCOLA I TU (WEB DE L’ESCOLA)
A l’espai “L’ESCOLA I TU”, situat a la part superior dreta de la pàgina principal del web de l’Escola, hi trobareu accessos directes i informació pràctica de molts temes d’interès per estar al dia de l’activitat de l’Escola:
el calendari general del curs, l’àlbum fotogràfic, la videoteca, els menús...

					
					
					
					
					

Claus d’accés:
Usuari: eps
Contrasenya: epssarria
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PLATAFORMA EDUCAMOS

		

Educamos és una plataforma de gestió integral que permet a les famílies canviar les dades personals; justificar absències i autoritzar activitats i sortides culturals; i consultar els horaris, les circulars, les tasques,
les qualificacions, els informes, les absències i retards, l’agenda, els menús, les atencions d’infermeria i els
rebuts. Així també, permet . A l’apartat “L’Escola i tu” del web de l’Escola podeu consultar els manuals i tutorials de la plataforma adreçats a les famílies.
Per a qualsevol consulta podeu enviar un correu electrònic a l’adreça: consultes.educamos@sarria.epiaedu.
cat.
Els pares d’alumnes nous (mare i pare) rebran un correu electrònic a principis de setembre amb l’assignació
d’usuari i de contrasenya per accedir a la plataforma.
Podeu modificar les dades personals a través de la plataforma Educamos o bé enviant un correu electrònic
a infosarria@escolapia.cat.
INFERMERIA
L’Escola disposa de servei d’infermeria durant l’horari escolar. Si un alumne/a es troba malament, ha de passar per la infermeria. Un cop ha estat atès, la infermera envia un correu electrònic als pares amb l’informe
detallat de l’acció realitzada.
Cal informar a l’Escola de les al·lèrgies, intoleràncies o qüestions mèdiques rellevants. Per informar de qualsevol variació en les dades mèdiques, cal enviar un correu a infermeria.escola@sarria.epiaedu.cat (Estany
Gelpí).
Tot l’alumnat disposa d’una assegurança mèdica i d’accidents obligatòria. La infermera és la responsable de
valorar cada cas i, si cal atenció específica, informar als pares i derivar al servei d’urgències de les clíniques
Teknon o FIATC. Els casos d’oftalmologia i odontologia es deriven a uns altres centres concertats.
En el cas que un alumne hagi de rebre alguna medicació durant l’horari escolar, cal que els pares o tutors
feu arribar a l’Escola una recepta o informe del metge, o una nota a l’agenda signada pels pares, on consti
el nom del medicament i la pauta que cal seguir (moment del dia i dosi).
Els medicaments no poden estar a l’abast dels alumnes. En el cas dels alumnes d’Educació infantil, heu de
lliurar el medicament i recollir-lo a la recepció del parvulari. Per a la resta dels alumnes, cal lliurar-lo i recollir-lo al tutor/a.
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Si es tracta d’alumnes que vénen a l’escola en autocar, seran els acompanyants dels autocars els que lliuraran la medicació a la recepció del parvulari.
Els medicaments lliurats, tant si precisen de nevera com si no, quedaran custodiats a la infermeria i
s’administraran sempre que l’alumne/a ho precisi i segons indicacions especificades dels pares o tutors. Cal
portar la dosi exacta del medicament dins d’un recipient amb el nom i cognom de l’alumne/a. Desaconsellem portar l’envàs sencer del medicament ja que sovint és de vidre i es pot trencar. Es pot portar l’envàs del
medicament, sempre i quan pugui quedar-se a l’escola fins al final del tractament. Cal que, tant en la dosi
exacta com en el medicament sencer, hi consti el nom de l’alumne/a. La infermera en farà un seguiment i,
quan quedi poc medicament, us ho farà saber per escrit.
MENJADOR ESCOLAR
L’Escola té cuina pròpia. Tot el menjar és elaborat per personal especialitzat. L’Escola disposa de diversos
menús adaptats a les diferents edats dels alumnes i per als alumnes amb dietes especials. Cada mes es
publiquen els menús dels dinars i dels berenars a la plataforma Educamos i s’envien per correu electrònic
amb el butlletí electrònic Esfasaber. També es poden consultar els menús a l’apartat “Menús” dins de l’apartat “L’Escola i tu” del web i a la plataforma Educamos.
Si voleu fer alguna variació dels dies que el vostre fill/a dina a l’escola cal que envieu un correu electrònic a
cristina.aguilar@escolapia.cat, o bé sol·licitar-ho a través del formulari del web (apartat “Menús).
Si algun dia un alumne/a ha de menjar de règim cal que ho anoteu a l’agenda i especifiqueu quin tipus de
règim ha de seguir. Si té alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, cal comunicar-ho la infermera de l’Escola,
Estany Gelpí, a l’adreça infermeria.escola@sarria.epiaedu.cat.
El berenar s’inclou en la mitja pensió per als nens i nenes que es queden a dinar a l’escola, des de P3 fins
a 6è de primària.
L’alumnat que dina a casa es pot incorporar a l’hora del pati del migdia (infantil, a les 13.45; primària, a les
13.30; i secundària, a les 14.30).
TRANSPORT ESCOLAR
En col·laboració amb empreses externes, s’ofereix transport escolar tant a Barcelona com a Sant Cugat del
Vallès i El Prat de Llobregat.
Zones Barcelona ciutat i El Prat de Llobregat
Empresa: Autocars Autopullman Padrós
Contacte: Esther Masdeu
Telèfon: 932 253 591
Mail: reservas@autopullmanpadros.es
Zona Sant Cugat del Vallès
Empresa: Aisamar
Contacte: José Lorenzo
Telèfon: 607 499 658
Mail: aisamar@aisamar.com									
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
SECCIÓ ESPORTIVA (ACTIVITATS ESPORTIVES, ESCOLA D’IDIOMES I ESCOLA DE MÚSICA)

			

L’Escola compta amb una àmplia oferta d’activitats esportives que permeten complementar el temps de
lleure dels alumnes: diveresport, multiesport, rítmica, taekwondo, natació, judo, mini tennis, patins en línia,
baby music, kodocan xics, escacs, dance music, pàdel, futbol, bàsquet, hoquei patins, street dance, cros,
natació sincronitzada..., escola d’idiomes i escola de música (Conservatori del Liceu). Podeu trobar tota la
informació a l’apartat “Extraescolars” del web de l’Escola.
CORAL

ETAPA

HORARI

INSCRIPCIÓ/RESPONSABLE

- Coral de 1r i 2n de primària
(voluntària)

Dimarts, de 13.45 a 14.30
(d’octubre a maig)

Inscripció durant la segona quinzena de setembre via correu electrònic .
Anna Vila
anna.vila@escolapia.cat

- Coral de 3r a 6è de primària
(voluntària per als alumnes que
no cursen itinerari Liceu,
(obligatòria per als alumnes que
cursen l’itinerari musical d’alt
rendiment del Liceu)

Dimecres, de 13.45 a 14.30
(d’octubre a maig)

Inscripció durant la segona quinzena de setembre via correu electrònic
Jordà Abrodos
jorda.abrodos@escolapia.cat
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PASTORAL

CATEQUESI
PRIMERA COMUNIÓ

HORARI

INSCRIPCIÓ/RESPONSABLE

Adreçada als alumnes de 3r i 4t de
primària (voluntària).

Divendres, de 15.45 a 17.00
(de novembre a abril)

Inscripció del 29 de setembre al 7
d’octubre via circular informativa.

Els grups de catequesi de primera comunió preparen, durant
els dos cursos, als alumnes que
volen participar en la celebració de
l’Eucaristia.
GRUPS MOU-TE
5è i 6è PRIMÀRIA

Josefina Jou
josefina.jou@escolapia.cat

HORARI

Adreçats als alumnes de 5è i 6è de Divendres, de 15.45 a 17.00
primària.
(d’octubre a maig)
Els grups Mou-te permeten fer un
camí d’amistat, creixement, significació, recerca, reflexió i seguir
aprofundint en el compromís cristià.
GRUPS MOU-TE
ESO
Adreçats als alumnes d’ESO

INSCRIPCIÓ/RESPONSABLE
Inscripció durant els mesos de
setembre i octubre via correu
electrònic.
Equip Mou-te
moutesarria@sarria.epiaedu.cat

HORARI

INSCRIPCIÓ/RESPONSABLE

Divendres, de 14.45 a 15.45
(d’octubre a maig)

Inscripció durant els mesos de
setembre i octubre via correu
electrònic.
Equip Mou-te
moutesarria@sarria.epiaedu.cat
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EDUCACIÓ INFANTIL

ACCÉS A L’ESCOLA
Només es podrà accedir dins del recinte durant les hores d’entrada i sortida general. L’accés principal (carrer Immaculada) s’obre en el següent horari:
- matins de dilluns a divendres, de 7.30 a 9.15
- tardes de dilluns a dijous, a partir de les 16.30
- tardes de divendres, a partir de les 15.30
Per accedir a l’escola fora de l’horari indicat cal passar per la recepció per acreditar-se.
L’aparcament només és per als cotxes que tenen autorització i que van identificats amb un distintiu de l’escola. En les hores d’entrada i sortida general NO ES POT OCUPAR L’APARCAMENT DEL PERSONAL.
Si veniu a fer una gestió escolar es podrà aparcar en els llocs indicats, sempre i quan hi hagi plaça disponible. Un cop s’ha aparcat el vehicle cal anar a la recepció per acreditar-se.
L’entrada i sortida dels nens i nenes del parvulari s’efectua habitualment per la porta de la Ronda
(carrer Benedetti) que dona accés al pàrquing i les aules. La porta d’accés a l’aparcament està oberta en
l’horari següent:
- matins, de 7.30 a 9.15
- tardes de dilluns a dijous, de 16.30 a 18.00
- tarda de divendres, de 15.15 a 17.00
A les 8.45 comencen les classes. Hi ha servei d’acollida gratuït de les 7.30 a 8.45, i de 17.00 a 18.00,
excepte els divendres que finalitza a les 17.00. Al matí, els pares podeu entrar els nens a la sala gran del
parvulari, de 7.30 a 8.30. De 8.30 a 8.45 cal acomiadar-se dels alumnes a la recepció del parvulari o a la
porta de l’aula.
Els pares que teniu fills al parvulari i al cicle inicial de Primària (1r i 2n) podeu entrar-los junts pel parvulari. A
la tarda, els germans de 1r i 2n sempre sortiran per la recepció del parvulari.
Durant l’estona de sortida no és permès jugar en els racons del passadís. Una vegada s’ha recollit l’alumne/a,
la vigilància és responsabilitat de l’adult que el ve a buscar.
Si recolliu el vostre fill/a en cotxe particular, cal retirar el vehicle de l’aparcament el més aviat possible
per facilitar el trànsit.
Els alumnes no poden sortir del recinte escolar (excepte en les hores d’entrada i sortida general) sense una
autorització dels pares o tutors legals i “l’assebentat” del tutor/a. Des de P3 fins a 3r de primària cap alumne
pot sortir de l’escola sense anar acompanyat d’un adult autoritzat.
Per recollir un alumne/a en hores de classe o de menjador cal que us presenteu a la recepció principal de
l’Escola. Si l’alumne/a és d’educació infantil, cal recollir-lo per la porta interior del parvulari.
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VESTUARI ESCOLAR
Són d’ús obligatori:
- Bata escolar, d’ús diari des de P3 fins a 6è de primària. Cal portar la bata neta els dilluns i els dijous.
- Equipament esportiu, d’ús obligatori des de P3 fins a 1r de batxillerat. Cal respectar la uniformitat esportiva.
A Educació Infantil cal portar l’equipament esportiu posat de casa els dies que hi hagi psicomotricitat, educació física de base, natació i en les sortides o excursions. Es recomana que aquests
dies els alumnes portin calçat esportiu o sabata amb velcro, i que no portin calçat amb cordons.
- Equipament de natació. Casquet de bany, banyador, tovallola o barnús i peücs o xancletes i una bossa
per posar-hi la roba mullada. A P3 recomanem que les nenes portin banyador de calceta.
Cal que tota la roba estigui marcada amb el nom i cognoms de l’alumne/a.
MATERIAL ESCOLAR
- Got de plàstic per beure aigua, marcat amb retolador permanent amb el nom de l’alumne/a amb lletra
majúscula.
- Llençol de dormir. Per als nens i nenes de P3 ja s’inclou dins del lot de llibres de text.
- Motxilla. Recomanem comprar la motxilla de l’Escola. En el cas de no comprar-la, cal evitar les motxilles
amb rodes i procurar que porti una veta llarga per poder penjar-la. Resulta molt útil que tingui una butxaca
o departament per guardar-hi l’agenda.
La bossa de l’esmorzar (embolcalls Boc’n roll per reduir l’ús del paper d’alumini) i la motxilla els podeu
adquirir, via web de l’Escola, durant els dies de venda de llibres de text i vestuari escolar.
- Bossa de roba amb una muda completa (a P3 i P4)
Tot el material de classe (fulls, llapis de colors, gomes...) és d’ús comú i també el facilita l’Escola.
Cal marcar tots els objectes personals amb el nom i cognoms de l’alumne/a amb lletres majúscules.
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L’ESCOLA OBERTA
El divendres 8 de setembre tindrà lloc l’Escola Oberta per als alumnes de P3 i per als alumnes nous de P4
i P5. Els nens i nenes, acompanyats dels pares o adults, poden conèixer la seva aula, tenir un primer contacte amb la mestra i portar els seus objectes personals en el següent horari:
- P3: de 9.00 a 10.30
- Alumnes nous de P4 i P5: de 9.00 a 10.00
EL PRIMER DIA DE CURS
P3
El dia 12 de setembre s’inciaran les classes. L’entrada flexible serà de 8.45 a 11.00.
Hi haurà servei d’acollida i servei de transport escolar.
P4 i P5
Entrada en l’horari habitual, a les 8.45. Hi haurà servei d’acollida i servei de transport escolar.
QÜESTIONS PRÀCTIQUES
Quina informació rebreu a l’estiu?
A finals de juliol rebreu un correu electrònic amb la següent informació:
- Assignació del grup classe i de la tutora.
- Convocatòria de l’entrevista amb la tutora (alumnes nous a l’Escola).
- Autorització d’excursions i sortides del curs. Caldrà lliurar-la signada a la tutora el dia de l’Escola Oberta o
el primer dia de curs (P3); i el dia de la reunió de pares d’inici de curs o el primer dia de curs (P4 i P5).
- Autorització de la sortida diària dels alumnes. Caldrà lliurar-la signada a la tutora el dia de l’Escola Oberta
o el primer dia de curs (P3); i el dia de la reunió de pares d’inici de curs o el primer dia de curs (P4 i P5).
Ús de l’agenda
Cal portar sempre l’agenda a la motxilla. Si voleu comunicar-vos amb el tutor/a, feu-ho a través de l’agenda
(a la pàgina de la data corresponent) i signeu la nota. El tutor/a farà el mateix si s’ha de comunicar amb
vosaltres.
Si escriviu una notificació, deixeu l’agenda oberta per la pàgina corresponent dins de la motxilla, i recordeu
al vostre fill/a que l’ensenyi al tutor/a.
Presentació personal
La bata ha de portar el nom complet en un lloc visible i una veta llarga per poder-la penjar. Cada dilluns i
dijous cal dur la bata neta, amb tots els botons i els estrips arreglats.
Cal venir a l’escola amb roba còmoda i calçat sense cordons.
Els abrics i jaquetes han de portar una veta llarga per poder-los penjar.
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Assistència i puntualitat
L’assistència diària a l’escola és important, a no ser que una causa de força major ho impedeixi.
Cal puntualitat a l’hora d’entrada (8.45) i de sortida (17.00, de dilluns a dijous; 15.45, el divendres).
Els pares no podeu accedir dins les aules ni a la sala gran.
Si el vostre fill/a no pot venir a l’escola, cal trucar a la recepció del parvulari per avisar o justificar l’absència
a la plataforma Educamos. En cas que utilitzi el transport escolar, cal avisar també a l’empresa de transport.
Si el vostre fill/a arriba amb retard o ha de sortir de classe abans del final de l’horari escolar, cal informar el
tutor/a a través d’una nota a l’agenda.
Joguines
No es poden portar joguines a l’escola, excepte el dia que es demani expressament.
Aspectes sanitaris
Si el vostre fill/a té polls i/o llémenes, cal que es quedi a casa fins que hagin desaparegut completament
(resolució del Consell Escolar). Si ho detectem a l’escola, us avisarem perquè el vingueu a recollir.
En cas de tenir moluscs, berrugues plantars i/o fongs, no es pot fer natació. Si es detecten, s’informarà a la
família.
Si el vostre fill/a no pot fer natació puntualment per raons mèdiques, cal que ho anoteu a l’agenda. Si es
tracta d’una exempció de llarga durada, cal portar un justificant mèdic.
Entrevistes pares-mestres
Podeu demanar una entrevista amb el tutor/a o els metres especialistes sempre que ho considereu oportú.
Per fer-ho, heu de sol·licitar-la a través d’una nota a l’agenda o bé per correu electrònic.
Aniversaris
Quan és l’aniversari o el sant d’algun alumne no es poden portar pastissos ni llaminadures.
En cas que una família vulgui celebrar una festa d’aniversari particular pot contactar amb les famílies dels
companys a través de la llista de telèfons i mails autoritzats.
Objectes perduts
En cas de perdre algun objecte, podeu reclamar-lo a la recepció del parvulari, a la recepció principal, o a les
oficines del poliesportiu.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ACCÉS A L’ESCOLA
A les 8.45 comencen les classes. L’accés és per l’entrada principal (Carrer Immaculada). L’horari de la
porta principal és:
- matins de dilluns a divendres, de 7.30 a 9.15
- tardes de dilluns a dijous, a partir de les 16.30
- tarda de divendres, a partir de les 15.30
Al matí podeu acompanyar els nens i nenes de 1r i 2n de Primària fins a la porta del cicle inicial, de 8.00 a
8.45, i els alumnes aniran directament a la seva aula. Els nens i nenes que tenen germans al parvulari poden
entrar per la recepció del parvulari i baixar per l’escala interna de la torre lateral.
El servei d’acollida comença a les 8.00. Els alumnes de 1r i 2n de Primària es troben a una aula de 1r i a
una aula de 2n, respectivament. Els alumnes de 3r a 6è de Primària es troben al pati central, de 8.00 a
8.30. A partir de les 8.30 pugen a les aules per començar puntualment les classes.
A la tarda les famílies recullen els alumnes a l’escala principal de l’edifici de l’escola. Els nens amb germans
al parvulari surten per la recepció del parvulari. En els dies de pluja els alumnes de 1r i 2n s’esperen a l’aulari
del cicle inicial.
L’hora de sortida és a les 17.00, llevat del divendres, que l’activitat lectiva finalitza a les 15.45. Es recomana
als pares que no puguin recollir els fills en aquesta hora, que els inscriguin a alguna de les activitats extraescolars o facin ús de la mediateca. L’Escola no es pot fer responsable de l’alumnat que roman a l’escola
fora de l’horari escolar.
Per accedir a l’escola fora de l’horari indicat cal passar per la recepció per acreditar-se.
L’aparcament només és per als cotxes que tenen autorització i que van identificats amb un distintiu de l’escola. En les hores d’entrada i sortida general NO ES POT OCUPAR L’APARCAMENT DEL PERSONAL.
Si veniu a fer una gestió escolar es podrà aparcar en els llocs indicats, sempre i quan hi hagi plaça disponible. Un cop s’ha aparcat el vehicle, cal anar a la recepció per acreditar-se.
De 4t a 6è de primària els alumnes poden sortir sols de l’escola, si prèviament han lliurat al tutor/a una autorització escrita de la família.
Per recollir un alumne/a en hores de classe o de menjador cal que us presenteu a la recepció principal de
l’escola. Si és de 1r o 2n de Primària, cal esperar-lo davant de les portes d’accés al cicle. Els alumnes des
de 3r a 6è de Primària baixaran a la recepció principal.
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VESTUARI ESCOLAR
Són d’ús obligatori:
- Bata escolar, d’ús diari des de P3 fins a 6è de Primària. Cal portar la bata neta els dilluns i els dijous (1r i
2n de primària). Es demana que la bata estigui marcada amb el nom i cognoms de l’alumne/a i porti una
veta llarga per poder penjar-la.
- Equipament esportiu, d’ús obligatori des de P3 fins a 1r de Batxillerat. Cal que es respecti la uniformitat
esportiva.
A partir de 1r de Primària cal portar l’equipament esportiu en una bossa a part el dia que hi hagi educació
física. No es pot venir vestit amb l’equipament esportiu, llevat dels dies que es facin sortides o bé quan es
demani expressament.
- Equipament de natació. Casquet de bany, banyador, tovallola o barnús i peücs o xancletes, una pinta i
una bossa per posar-hi la roba mullada.
Es demana que tota la roba estigui marcada amb el nom i cognoms de l’alumne/a.
MATERIAL ESCOLAR
Tot el material de classe, tant d’ús individual com d’ús comú, i l’agenda es lliuren durant els primers dies de
curs.
Cal marcar tots els objectes personals amb el nom i cognoms de l’alumne/a amb lletra majúscula.
L’ESCOLA OBERTA
El divendres 8 de setembre tindrà lloc l’Escola Oberta per als alumnes de 1r de Primària i per als alumnes
nous de 2n. Els nens i nenes, acompanyats dels pares o adults, poden conèixer la seva aula, tenir un primer
contacte amb el mestre o la mestra i portar els seus objectes personals.
- 1r de primària: de 9.00 a 10.30
- Alumnes nous de 2n de primària: de 9.00 a 10.00
EL PRIMER DIA DE CURS
El dia 12 de setembre s’iniciaran les classes. L’entrada serà en l’horari habitual, a les 8.45.
Hi haurà servei d’acollida des de les 8.00 i servei de transport escolar.
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QÜESTIONS PRÀCTIQUES
Quina informació rebreu a l’estiu?
A finals de juliol rebreu un correu electrònic amb la següent informació:
- Assignació del grup classe i del tutor/a.
- Convocatòria de l’entrevista amb el tutor/a (alumnes nous a l’Escola)
- Autorització d’excursions i sortides del curs. Caldrà lliurar-la signada al tutor/a el primer dia de curs.
- Autorització de la sortida diària dels alumnes de 1r i 2n. Caldrà lliurar-la signada al tutor/a el primer dia de
curs.
- Autorització de sortida sense acompanyants (des de 4t a 6è). Caldrà lliurar-la signada al tutor/a el primer
dia de curs.
- Autorització d’ús de serveis i recursos digitals per als menors de 14 anys. Caldrà lliurar-la signada al tutor/a
el primer dia de curs.
Ús de l’agenda
Cal portar sempre l’agenda a la motxilla. Si voleu comunicar-vos amb el tutor/a, feu-ho a través de l’agenda
(a la pàgina de la data corresponent) i signeu la nota. El tutor/a farà el mateix si s’ha de comunicar amb
vosaltres.
Assistència i puntualitat
L’assistència diària a l’escola és important, a no ser que una causa de força major ho impedeixi.
Cal puntualitat a l’hora d’entrada (8.45). L’hora de recollida dels nens és de dilluns a dijous, de 17.00 a 17.15;
i els divendres, de 15.45 a 16.00.
Si el vostre fill/a no pot venir a l’escola, cal trucar a la recepció per avisar o justificar l’absència a la plataforma
Educamos. En cas que utilitzi el transport escolar, cal avisar també a l’empresa de transport.
Si el vostre fill/a arriba amb retard o ha de sortir de classe abans del final de l’horari escolar, cal informar el
tutor/a a través d’una nota a l’agenda. En aquest últim cas, cal recollir-lo a l’entrada del cicle inicial.
Cal comunicar els canvis en la forma de sortida habitual mitjançant l’agenda.
Natació
Els dies de natació cal portar l’equip complet: banyador, tovallola o barnús, peücs d’aigua o xancletes,
casquet de bany, una pinta i una bossa de plàstic per posar-hi la roba mullada i el calçat. Tot l’equip ha d’estar
identificat amb nom i cognom.
Si el vostre fill/a no pot fer natació puntualment per raons mèdiques, cal que ho anoteu a l’agenda. Si es
tracta d’una exempció de llarga durada, cal portar un justificant mèdic.
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Temps d’esbarjo
No es poden portar pilotes de cuir.
Entrevistes pares-mestres
Per demanar entrevista amb el tutor /a cal escriure-ho a l’agenda o bé enviar un correu electrònic.
Aniversaris
Quan és l’aniversari o el sant d’algun alumne no es poden portar pastissos ni llaminadures.
En cas que una família vulgui celebrar una festa d’aniversari particular pot contactar amb les famílies dels
companys a través de la llista de telèfons i mails autoritzats. No és permès repartir targetes d’invitació a
festes en tot el recinte escolar.
Objectes perduts
En cas de perdre algun objecte podeu reclamar-lo a la recepció principal o a les oficines del poliesportiu.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO I BATXILLERAT)
ACCÉS A L’ESCOLA
A les 8.30 comencen les classes. L’hora d’entrada a les aules és a les 8.20. Abans d’aquesta hora, els
alumnes no poden accedir a les aules i s’han d’esperar a la zona de les palmeres.
Tenen dues hores de classe seguides, mitja hora de pati i tres hores més de classe. A la tarda comencen
novament a les 15.15 i acaben a les 17.10.
Els dimecres i els divendres les classes acaben a les 14.00. Un cop finalitzades les classes, els alumnes
poden:
- Anar-se’n a casa a dinar. Els dimecres i divendres l’alumnat d’ESO que no dina al menjador escolar pot
sortir de l’escola fins a les 14.30. En cas que hagi de sortir més tard de les 14.30 haurà de tenir l’autorització
pertinent.
- Dinar a l’escola i anar-se’n a les 15.15
- Dinar a l’escola o a la cafeteria/restaurant i a les 15.15 anar a la mediateca fins l’hora que hagin de marxar
cap a casa. En cap cas els alumnes poden quedar-se jugant als patis.
Les entrevistes de seguiment del treball de recerca (Batxillerat) es fan habitualment a les 8.00.
ESO
Els alumnes d’ESO no poden sortir del recinte escolar (excepte en les hores d’entrada i sortida general)
sense una autorització dels pares o tutors legals i el full d’autorització signat pel tutor/a.
Batxillerat
Els alumnes que hagin de sortir de l’escola en hores de classe hauran de presentar a la recepció el full d’autorització signat pel tutor/a.
Els pares han d’autoritzar si el seu fill/a pot sortir del recinte escolar en hores d’esbarjo.
Normativa específica per als alumnes que vénen a l’escola amb cotxe, moto, bicicleta o patinet:
Els alumnes que vénen a l’escola amb moto o amb bicicleta han d’aparcar-la en els llocs habilitats, si hi ha
plaça disponible. En el cas de no haver-hi lloc, caldrà deixar el vehicle fora de l’escola. Tots els alumnes que
vulguin aparcar la moto o la bicicleta dins del recinte escolar hauran de portar signat el document “Normativa
per a bicicletes i motocicletes”.
Els alumnes que vénen amb cotxe no poden aparcar el vehicle dins el recinte escolar.
Els alumnes d’ESO no poden portar patinets ni monopatins a l’escola. Els alumnes de Batxillerat que vénen
amb patinet o monopatí no poden utilitzar-lo dins del recinte escolar.
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VESTUARI ESCOLAR
La vestimenta i aspecte dels alumnes durant el curs i en l’àmbit de l’escola ha d’estar d’acord amb els valors
de senzillesa i respecte que s’hi promouen.
Procurem que la sobrietat i el bon gust caracteritzin la manera de vestir i de mostrar-se dels nostres alumnes.
L’equip d’educadors pot donar les orientacions oportunes en cada cas.
Són d’ús obligatori:
- Equipament esportiu. Cal que es respecti la uniformitat esportiva.
Els alumnes nous de 1r de Batxillerat han de portar l’equipament esportiu de l’escola o bé de color blau
marí.
- Equipament de natació (només ESO). Casquet de bany, banyador, tovallola o barnús, xancletes, una
pinta i una bossa per posar-hi la roba mullada.
Cal que tota la roba, llibres i objectes personals estiguin marcats amb el nom i els cognoms de l’alumne/a en
lletres majúscules.		
MATERIAL ESCOLAR
L’agenda i la carpeta es lliuren durant els primers dies de curs.
EL PRIMER DIA DE CURS
El dimecres 13 de setembre s’inicien les classes.
1r i 2n d’ESO

Benvinguda d’inici de curs, a les 8.30, a la sala d’actes.

3r i 4t d’ESO

Benvinguda d’inici de curs, a les 9.30, a la sala d’actes.

Batxillerat

Benvinguda d’inici de curs, a les 11.00, a la sala d’actes.
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ASPECTES ORGANITZATIUS

ESO
Entrevista d’inici de curs amb el DOE (Departament d’Orientació Escolar)
La convocatòria d’entrevista dels alumnes amb el Departament d’Orientació Escolar es dona en el moment
de formalitzar la matrícula, a la recepció principal de l’Escola.
Quina informació rebreu a l’estiu?
A mitjans de juliol rebreu un correu electrònic amb la següent informació:
- Llistat del grup classe amb el dia i l’hora de convocatòria de l’entrevista amb el tutor/a.
- Resum de les matèries optatives.
- Distribució de les matèries optatives.
- Autorització de sortides i excursions.
- Imprès d’autorització d’ús de serveis i recursos digitals per als menors de 14 anys.
- Confirmació d’acceptació a l’Aula Europea (els que hagueu demanat aquest itinerari).
Tota aquesta documentació caldrà lliurar-la al tutor/a el dia de l’entrevista inicial.
Entrevista d’inici de curs amb el tutor/a
El dia i l’hora d’entrevista el tindreu en el llistat de grup que s’envia al juliol. Aquestes entrevistes seran els
dies 8 i 12 de setembre, en horari de matí i tarda.
L’entrevista és el primer contacte tutor-alumne abans de començar el curs. No és una entrevista amb la
família i no heu de ser-hi presents a no ser que considereu que heu de donar una informació molt important
al tutor/a que no pot esperar a l’inici de curs. Es realitzen a les pròpies aules. Un cop finalitzada (té una durada d’uns 15 minuts) els alumnes poden anar-se’n cap a casa.
Llibres de text
Només heu de comprar els que apareguin a la llista que us facilitem. Els llibres de matemàtiques, socials i
religió estan socialitzats i els donarem als alumnes a l’inici del curs. Els alumnes de francès, tant els que cursin l’Aula Europea com els que cursin l’optativa, no tenen llibre de text. Els alumnes que cursin Aula Europea
d’Alemany han de comprar el llibret d’exercicis però el llibre de text no, ja que també està socialitzat. De tota
manera, si heu demanat fer Aula Europea d’Alemany, no compreu el quadern d’exercicis fins que rebeu la
informació conforme el vostre fill/a ha estat acceptat.
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BATXILLERAT
Entrevista d’inici de curs amb el DOE (Departament d’Orientació Escolar)
La convocatòria d’entrevista dels alumnes amb el Departament d’Orientació Escolar es dona en el moment
de formalitzar la matrícula, a la recepció principal de l’Escola.
Quina informació rebreu a l’estiu?
A mitjans de juliol rebreu un correu electrònic amb el dia i l’hora de l’entrevista de l’alumne amb el tutor/a.
Entrevista d’inici de curs amb el tutor o la tutora
Les entrevistes seran els dies 8 i 12 de setembre, en horari de matí i tarda.
L’entrevista és el primer contacte tutor-alumne abans de començar el curs. No és una entrevista amb la
família i no heu de ser-hi presents a no ser que considereu que heu de donar una informació molt important
al tutor/a que no pot esperar a l’inici de curs. Es realitzen a les pròpies aules. Un cop finalitzada (té una durada d’uns 15 minuts) els alumnes poden anar-se’n cap a casa.

22

