INFORMACIÓ
GENERAL
CURS 2022-2023

Visiteu-nos a: www.escolapiessabadell.org
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CALENDARI ESCOLAR 2022-2023
Enguany, el curs escolar s’iniciarà el dimarts 6 de setembre de 2022 per Infantil i
Primària i dimecres 7 de setembre per l’ESO. Acabarà el dimarts 20 de juny per l’ESO i
el dijous 22 de juny de 2022 per Infantil i Primària.
La distribució dels trimestres d’aquest curs és la següent:

1r trimestre: del dia 6/9 al 2/12 (61 dies)
2n trimestre: del 5/12 al 16/3 ( 58 dies)
3r trimestre: del 20/3 al 22/6 (60 dies)

Inici de curs: 6 de setembre (Infantil i Primària) / 7 de setembre (ESO)
Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 8 de gener ambdós inclosos
Vacances de Setmana Santa: de l’1 d’abril a 10 d’abril ambdós inclosos
Dies de lliure disposició del Centre: 31 d’octubre, 9 de desembre, 20 de febrer i 17 de
març i 5 de juny
Festes locals i dies festius: 5 de setembre, 12 d’octubre, 1 de maig, 6 i 8 de desembre,
1 i 15 de maig.
Darrer dia de curs: 22 de juny (Infantil i Primària) / 20 de juny (ESO)
Jornada intensiva: el 21 de desembre i del 19 al 22 de juny
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HORARI ESCOLAR
Aquest horari forma part del pla d’obertura del Centre aprovat pel Consell Escolar per tal de
garantir les normes i recomanacions establertes segons els Departament d’Educació.

1- SORTIDES I ENTRADES

NORMATIVA D’ENTRADES I SORTIDES:
ENTRADES:
-Infantil, 1r i 2n primària:
1. Matí: entren a les 8.50h per c/Sant Josep
2. Tarda: entren a les 14.50h per c/Sant Josep
-3r a 6è primària:
1. Matí: entren a les 8.50h per c/Creueta
2. Tarda: entren a les 14.50h per c/Creueta
-ESO
1. Matí: entren a les 7.55h/8.55h pel pavelló (c/Sant Josep)
2. Tarda: entren a les 14.50h pel pavelló (c/Sant Josep)

SORTIDES:

Infantil, 1r i 2n primària:
1. Matí: surten a les 12.50h per c/Sant Josep
2. Tarda: surten a les 16.50h per c/Sant Josep
3r a 6è primària:
1. Matí: surten a les 12.50h per c/Creueta
2. Tarda: surten a les 16.50h per c/Creueta
ESO:
1. Matí: surten a les 12.50h pel pavelló (c/Sant Josep)
2. Tarda: surten a les 16.50h pel pavelló (c/Sant Josep)
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ACTIVITATS FESTIVES DE L’ESCOLA
1r Trimestre
Presentació del Lema
Castanyada Ed. Infantil i Primària*
Sant Josep de Calassanç
Celebració de Nadal
Cantada Nadales (5è a 2n ESO)*
Cantada de Nadales (Infantil a 4tp)*

28 de setembre (matí)
28 d’octubre (tarda)
28 de novembre (matí)
12 a 16 de desembre
19 de desembre (tarda)
20 de desembre (tarda)

2n Trimestre

DENIP 2023
Xocolatada solidària*
Dijous gras - Ed. Infantil i Primària
Carnestoltes – Ed. Infantil i Primària*
Mare Paula
Quaresma
Jornada Esportiva*

30 de gener (Matí)
14 de febrer (tarda)
16 de febrer (tarda)
17 de febrer (tarda)
27 de febrer
22 de febrer a 31 de març
A determinar

3r Trimestre
Diada de Sant Jordi
V Marxa Solidària*
Promocions Infantil 5 anys i 6è*
Jornades lúdico esportives
Comiat alumnes 4t ESO*
Festa Final de curs*

21 (sortida) d’abril i 24 d’abril
10 de maig
A determinar (tarda)
21 i 22 de juny
9 de juny
A determinar

*Les activitats i festes assenyalades seran obertes a les famílies que vulguin participar.
COLÒNIES I VIATGE
Pendent de confirmar dates

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
4t d’ESO: a determinar
6è de Primària: a determinar
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SESSIONS D’AVALUACIÓ I DATES DE LLIURAMENT D’INFORMES
SESSIONS D’AVALUACIÓ

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

Final

Infantil

14 de desembre

22 de març

20, 21 i 22 de juny

20, 21 i 22 de juny

Primària

12,13 i 14 de
desembre

22, 23 i 24 de març

20, 21 i 22 de juny

20, 21 i 22 de juny

ESO

13 i 14 de
desembre

22 i 23 de març

20, 21 i 22 de juny

20, 21 i 22 de juny

LLIURAMENT D’INFORMES A LES FAMÍLIES
1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

Final

Infantil

21 de desembre

31 de març

27 de juny

30 de juny

Primària

21 de desembre

31 de març

27 de juny

30 de juny

ESO

21 de desembre

31 de març

27 de juny

30 de juny

ENTITAT TITULAR
Fundació Escolàpies
Representant de l’entitat titular: Mª Desamparados Moreno
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EL CONSELL ESCOLAR
DIRECTORA PEDAGÒGICA
Lídia Rodríguez
REPRESENTANTS DE LA TITULARITAT
Georgina Alonso
Montse Sánchez
Àngels Trias
REPRESENTANTS DELS PROFESSORS
Montse Santacreu
Montse Busom
Gemma Torrent (secretaria)
REPRESENTANTS DELS PARES
Noelia Cuello
Amanda
REPRESENTANT DE L’AMPA
Inma Sánchez
REPRESENTANT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ
Araceli López
REPRESENTANTS DELS ALUMNES
Biel Valle
Arnau Vizuete
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EQUIP DIRECTIU
Directora General i Pedagògica:: Paloma Guerrero Escudero
Coordinadora Pastoral: Àngels Trias i Mañosa
Cap d’Estudis d’Infantil i Primària: Lídia Rodríguez Mangrané
Cap d’Estudis d’ESO: Montse Busom

PROFESSORAT
INFANTIL:
Noemí Martínez- Tutora de Infantil 1
Araceli López- Tutora d’Infantil 2
Montse Ejarque - Mestra de suport a Ed. InfantilAntònia Auró - Especialista noves tecnologies
PRIMÀRIA:
Montserrat Santacreu -Tutora de 1r EP
Marta Morral - Tutora de 2n EP i especialista de Música
Elena Quintana - Tutora de 3r EP
Àlex Santomà - Tutor de 4t EP i especialista en Educació Física
Jaume Llombart - Tutor de 5è EP
Montse Sánchez - Tutor de 6è EP i especialista d’anglès
Lídia Rodríguez - Mestra especialista en Noves Tecnologies i suport a EP
Antònia Auró - Mestra d’ EP
Carme Costa-Jussà - Mestra d’EP
Águeda Moyano - Mestra d’EP
ESO:
Agustí Huerta- Tutor de 1r d’ESO
Antònia Fernández - Tutora de 2n d’ESO
Maria Vila - Cotutora de 1r-2n d’ESO i especialista de Visual i Plàstica
Montse Busom - Tutora de 3r d’ESO
Àngels Trias - Tutora de 4t d’ESO
Josep Mª Lavado - Cotutor de 3r-4t ESO
Marta Villalibre - Professora àmbit socio-lingüístic
Jordi Farrés - Professor d’Ed. Física
Aleix Herráiz - Professor de Música
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GABINET PSICOPEDAGÒGIC
Josep Segarra
Montse Sánchez

EQUIP DE PASTORAL DE L’ESCOLA
És un equip format per quatre persones que, a més, lideren una sèrie de comissions al claustre de
professors per tal d’organitzar els actes festius de l’escola.
Coordinadora de Pastoral:
Membres de l’equip:

Àngels Trias
Montse Busom
Carme Costa-Jussà
Agustí Huerta

EQUIP CONVIVÈNCIA
Joan Carles Pujol
Montse Sánchez

EQUIP EFQM
Josep Mª Lavado
Paloma Guerrero

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Administració:
Secretaria:
Recepció :

Marisol Viol
Rocío Viol
Maite Aguilar

HORARI D’ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA
De 9:30h a 12.30h i de 15:30h a 16.30h.
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HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC I
ORIENTACIÓ
Cal sol·licitar cita prèvia a porteria.

RESPONSABLE DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
Lída Rodríguez Mangrané

REUNIONS AMB LES FAMÍLIES
Reunió per a les famílies de Infantil 3: dijous dia 1 setembre a les 17h
Reunions de classe d’inici de curs: totes les reunions es faran a les 17.15h amb servei de
canguratge.
Infantil 1
Infantil 2
1r P
2n P
3r P
4t P
5è P
6è P
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

21
21
21
21
21
20
20
20
21
21
21
21

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

setembre
setembre
setembre
setembre
setembre
setembre
setembre
setembre
setembre
setembre
setembre
setembre

Reunions de seguiment del curs (Febrer): totes les reunions es faran a les 17.15h amb servei
de canguratge.
Infantil 1
Infantil 2
1r P
2n P
3r P
4t P
5è P
6è P
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

23
23
23
23
23
22
22
22
23
23
23
23

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

febrer
febrer
febrer
febrer
febrer
febrer
febrer
febrer
febrer
febrer
febrer
febrer
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ALTRES REUNIONS INFORMATIVES





Reunió de pas d’infantil a primària
berenar
Reunió pas de primària a ESO
berenar)
Reunió comiat i viatge 4t d’ESO
Reunió colònies infantil

27 de febrer a les 16h (amb activitat oberta a pares i
de Mare Paula)
18 de gener a les 16h (amb activitat oberta a pares i
23 de febrer a les 17.15h
24 de maig a les 17.15h

L’escola es reserva la possibilitat de convocar altres reunions extraordinàries en cas necessari o
modificar-les.

Reunions individuals: al llarg del curs es mantindrà, una entrevista abans de finalitzar el primer
trimestre i una segona entrevista entre segon i tercer trimestre en format presencial o telemàtic.

VESTUARI
L’alumnat d’ Infantil i Primària hauran de portar cada dilluns la bata de l’escola neta i en bones
condicions. Cada divendres se l’emportaran a casa per rentar i revisar.
L’alumnat que faci ús del servei de menjador cal que porti una altra bata, diferent de la de
l’escola.
El xandall de l’escola és d’ús obligatori per a les classes de psicomotricitat o educació
física de tots els cursos. Tot l’alumnat haurà de venir al centre amb l’equipació d’educació física des
de cas
L’alumnat d’infantil i Primària també ha de portar el xandall en totes les sortides i activitats que es
realitzin fora de l’escola.
El xandall i la bata de l’escola es venen exclusivament en el centre escolar durant tot el dia. En l’horari
d’entrades i sortides es prioritzarà l’atenció a l’alumnat.
Per tal de complir les mesures de sanitat establertes en el protocol d’obertura del centre, a, ja que
no es pot fer ús dels vestuaris.
AGENDA
Tot l’alumnat de l’escola rebrà els primers dies de curs una agenda escolar pròpia de les Escolàpies.
Aquesta serà la principal via de comunicació entre família i escola. És responsabilitat de l’alumnat de
mantenir-la en bones condicions durant tot el curs i preguem a les famílies la seva revisió periòdica
per garantir la comunicació.
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Objectiu General de Pastoral

Aquest és el lema comú a les 10 escoles que formen part de la Fundació Escolàpies. El nostre objectiu
principal és que els nostres alumnes visquin i es facin seus els valors cristians a l’estil de Jesús.
Amb aquest lema i els valors que treballarem al llarg del curs els convidem a actuar amb

LLIBERTAT
RESPONSABILITAT

Aquesta tasca ens implica a tots:
A vosaltres, pares i mares, perquè sou els primers i principals educadors dels vostres fills, i a
vosaltres, professors i personal del Centre, que ens hem compromès a col·laborar en aquesta
tasca educativa. Tant de bo que aquest curs puguem unir encara més els nostres esforços, família
i escola.
Aquest lema i aquests valors els treballarem en el nostre dia a dia,

Us convidem a acompanyar-nos en aquest camí que comencem junts!
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QUOTES I SERVEIS QUE OFEREIX L’ESCOLA
La quota mensual corresponent a cadascuna de les etapes és un sol rebut que inclou els conceptes
següents:
Activitats complementàries (preu marcat per la Generalitat de Catalunya)
SEC (serveis educatius complementaris) que inclou serveis escolars fixos: assegurança
escolar d’accidents, auxiliar de conversa, quota digital de manteniment informàtic i fibra òptica,
projectes de tecnologia, gabinet psicopedagògic, plataforma educativa,...
Quota globalitzada: sortides, excursions, tallers, manualitats específiques…
Activitats
complementàries

Quota
globalitzada

Aportació SEC

Total

Infantil

75€

15€

23€

113€

Primària

75€

15€

23€

113€

ESO

30€

15€

97€

142€

Generalitats:
❖ Es paguen 10 quotes (setembre – juny).
❖ El material comú d’aula i esbarjo, i l’arranjament de les aules es paga en un únic rebut al
juliol: Infantil i Primària 65€ i ESO 85€
❖ Únicament queda fora dels conceptes esmentats el pagament de les colònies/viatge.
❖ Com a entrada a la Fundació es fa un únic pagament de 100€ (juliol) al formalitzar la
matrícula.
❖ Per modificacions en la legislació d’Hisenda els rebuts del SEC no es podran desgravar de la
Declaració d’Hisenda.
❖ El xandall i la bata es compren a la porteria de l’escola.
❖ Els llibres de text es poden comprar a l’escola o a qualsevol llibreria, excepte els llibres amb
llicència digital o llibres específics que es compraran exclusivament a l’escola. A partir de 3r
de Primària alguns llibres es poden reciclar (especificats a la llista de comanda) en un
intercanvi personal entre famílies i del qual l’escola en queda al marge.
DESCOMPTES
Les famílies amb 3 fills/es matriculats al centre tindran un descompte del 50% en el rebut mensual
del fill/a petit/a (excepte piscina i serveis) i la gratuïtat de l’AMPA del 3r fill/a. El descompte s’aplicarà
mentre els tres fills/es estiguin a l’escola.
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ALTRES SERVEIS:
L’escola ofereix servei de MENJADOR:
tiquet eventual:
alumnes fixos (10 mesos):
fixos discontinus (mesos concrets)

10€
135€ *
160€

*en cas de baixa abans de final de curs, caldrà abonar 25€ per mes consumit
Gestió empresa externa SERUNION. Els menús mensuals es penjaran mensualment a la web de
l’escola i a porteria.
L’escola ofereix servei d’ACOLLIDA MATINAL (de 8h a 9h)

1 dia esporàdic
2-3 dies fixos
4-5 dies fixos

5€
25€/mes
40€/mes

*aquest import es cobrarà per alumne
**els preus podrien veure's modificats en funció del volum d'infants fixos inscrits.

En cas de recollir un alumne passades les 13.05h o 17.05h es cobrarà servei de permanències.

Aquestes quotes estan aprovades pel Consell Escolar i acceptades pel Departament
d’Ensenyament.

AMPA
El rebut d’AMPA es carregarà en el mes d’octubre.
El preu del rebut del curs sencer serà de 30€.
Cal haver entregat a porteria el consentiment de cobrament signat, especificant si es farà per compte
corrent o en efectiu.
Per a qualsevol aclariment d’aquest rebut poseu-vos en contacte amb l’AMPA:
ampa@escolapiessabadell.org
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