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Benvolgudes famílies, 

 

Us fem avinents quatre informacions de cara al curs vinent i les principals novetats a 

nivell organitzatiu i d’horaris. 
 

 L’assignació de tutories pel curs 2018-2019 és la següent: 
 

CURS TUTOR/A CURS TUTOR/A 

P1 
ARIADNA POVEDANO 

MARIA MARTÍNEZ 
4t EP MONTSE BERNET 

P2 IRENE LÓPEZ 5è-A EP MARTA SÁIZ 

P3 SÍLVIA VILLART 5è-B EP NÚRIA PORTA 

P4 PEPITA BURGUÉS 6è EP JOSEP PLA 

P5 XÈNIA CERVERA 1r ESO JÚLIA VILALTA 

1r EP MONTSE SERRET 2n ESO MARTA LLOVERA 

2n EP MERCÈ BALDOMÀ 3r ESO ROSER VILALTA 

3r EP MARIA PEDRA 4t ESO JAUME PROFITÓS 

 

 

 

 

Equip Directiu: 

 

Director Gerent: Josep Muntada 

Directora Pedagògica d’Infantil i Primària: Olga Orduna 

Directora Pedagògica de Secundària: Mª Àngels Barril 

Coordinadora de Llar d’Infants: Irene López 

Coordinadora d’Educació Infantil i Primària: Dolors Liñan  

Cap del Departament Psicopedagògic: Marta Porta 

Cap d’Administració i Serveis: Magda Buchaca 
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INICI DE CURS I HORARIS 

 Per a 1r cicle d’Educació Infantil (Llar d’infants) el proper curs escolar s’inicia el dia 3 de 
setembre de 2018, amb acollida només al matí (8.00h). Per a 2n cicle d’Educació Infantil, 
Primària i 1r i 2n d’ESO s’inicia el dia 12 de setembre de 2018, a les 9 del matí. Aquests 
dies ja funcionaran les acollides de matí (8.00h) i tarda (17.00h-18.30h).  

 

IMPORTANT: El dia 10 de setembre l’escola romandrà tancada, inclús la 

Llar. 

 Pel curs vinent mantenim l’horari dels cursos de 3r i 4t d’ESO. Les classes s’iniciaran el dia 
12 de setembre de 2018, a les 8:30h del matí. 

 

 

La distribució horària per 3r i 4t d’ESO és la següent: 

 

Tots els dies de la setmana s’iniciaran les classes a les 8:30h, i disposaran de dues tardes 

lliures, la del dimecres i la del divendres. 

 

 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Matí 

De 8:30h a 

13:30h 

De 8:30h a 

13:30h 

De 8:30h a 

14:30h 

De 8:30h a 

13:30h De 8:30h a 14h 

Tarda De 15h a 17h De 15h a 17h   De 15h a 17h   

30h/setmanals 6,5h 6,5h 5,5h 6,5h 5h 

      

  

L'estona d'esbarjo serà d'11 a 11:30h tots els dies 

     

 Activitats programades: 
 

o Catequesi Comunió i Confirmació: DIMECRES, de 17.00h a 18.00h. 
o MOU-TE: DIVENDRES, de 17.00h a 18.00h. 
o Activitats extraescolars: De dilluns a divendres de 14.00h a 15.00h i de 17.00h a 

19.00h (la primera setmana de curs es lliurarà la butlleta d’inscripció). 
 

 Casal d’estiu: us recordem que des del 25 de juny està funcionant el casal d’estiu, amb 
servei de menjador, i que encara us hi podeu apuntar. A la recepció de l’escola us 
n’informaran detalladament. 
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 Comanda i venda de llibres i roba: Podeu encomanar els llibres i la roba del curs vinent a 
la recepció de l’escola, i passar-los a recollir durant tot el mes de juliol, i a partir del 3 fins 
el 7 de setembre, de 9h a 13.30h. 

 

Com és tradició, l’escola és el punt de venda de llibres majoritari de l’escola, aplicant un 

descompte del 5%. Us recordem que els beneficis de la venda de llibres reverteixen 

íntegrament a l’escola, permetent reinvertir en la millora i manteniment de les instal·lacions, 

equipaments tecnològics, compra de llibres i material d’aula, etc.   

Sentiu-vos lliures de comprar els llibres on més us convingui; nosaltres seguirem oferint el 

mateix servei de qualitat dels darrers anys: rigor en la comanda i puntualitat de lliurament, 

assegurant-nos que cap alumne comença el curs sense el llibres. 

 

 Compra de llibretes per a 5è i 6è de Primària, i tota la secundària: Aquesta any 
mantindrem el model estàndard de llibreta corporativa. La mida és DIN A4, amb 80 
pàgines interiors i enquadernada amb espiral de plàstic. Té la particularitat de doble 
portada, és a dir, que cada llibreta servirà per dues assignatures. És per això que us 
recomanem no comprar llibretes durant l’estiu i esperar a adquirir-les a l’escola a partir del 
28 d’agost. El preu de la llibreta serà de 2,9€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Només em resta desitjar-vos a totes i tots unes molt bones vacances d’estiu. A molts de 

vosaltres us tornarem a veure al setembre: “Fins aviat!”; als que no: “ A reveure i molta sort!” 

 

 

Josep Muntada i Minguell 

Director 


