INFORMACIONS PER COMENÇAR EL CURS 2021-22
1. PRIMER DIA DE CLASSE
● Dilluns dia 13 de setembre de 2021 per a l’Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. Secundària
Obligatòria (ESO) i Cicles Formatius.
2. VACANCES ESCOLARS I DIES FESTIUS
Nadal

Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Setmana
Santa

Del 11 al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Festius de
lliure
disposició

11
d’octubre
de 2021

07
de desembre de
2021

28
de febrer
de 2022

29
d’abril
de 2022

Festius
nacionals

12
d’octubre
de 2021

01
de novembre
de 2021

6i8
de desembre
de 2021

06
de juny
de 2022

(El 22 de desembre la jornada serà de 9 a 15h per a Infantil i primària)

03
de juny
de 2022

3. ÚLTIM DIA DE CLASSE
● Divendres dia 22 de juny de 2022 per a per a l’Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. Secundària
Obligatòria (ESO). Serà jornada continuada.
● Ed. Secundària Postobligatòria (CFGM) : les classes finalitzaran d’acord amb la seva
programació acadèmica
4. HORARI ESCOLAR
Educació Infantil i
primària

Matí de 9 a 13 h

Tarda de 15 a 17 h

Acollida matí
de 7:30 a 9 h
Acollida tarda
de 17 a 18 h

Educació secundària

Matí de 8 a 13:30 h

Tarda de dilluns,
dimarts i dijous de
15:15 a 17:15 h

Escola oberta dimecres i
divendres de 15 a 17 h

Cicles Formatius

Matí de 8 a 14:30 h

5. HORARI DE SECRETARIA I RECEPCIÓ
● Matins, de 8:00 a 14:00 h.
● Tardes, de 15:00 a 18:00 h.

6. EQUIPAMENTS
● L’alumnat d’Educació Infantil ha de portar la bata per estar a classe i una bossa per a
l’esmorzar.
● Ús de la bata a educació infantil i primària:
★ Ed.Infantil i Cicle Inicial: Ús en tota la jornada escolar.
★ Cicle Mitjà: Ús en les activitats que ho requereixin i al menjador.
★ Cicle Superior: Ús només en les activitats que ho requereixin.
● Els alumnes d’ESO només han de portar una bata blanca o similar per entrar al Laboratori, a
l’aula de VIP i al taller de Tecnologia / STEAM.
● Tot l’alumnat ha de portar el xandall i l’equipament reglamentari per a l’ Educació Física.
Totes les peces cal que estiguin marcades amb el nom complet de l’alumne.
7. RELACIÓ FAMÍLIA – ESCOLA
● Durant el mes de setembre, es convocarà als pares i mares de l’alumnat per tal de donar
informacions generals i d’altres específiques d’aula.
● Es faran reunions extraordinàries, sempre que hi hagi algun motiu que les aconselli (canvi
d’etapa, convivències, activitats extraordinàries,...)
● Si la família vol parlar amb un mestre del seu fill/a, ho ha de tramitar a través del Clickedu
o de l’agenda, i concertar dia i hora per a l’entrevista presencial o telemàtica.
● La Direcció també els atendrà, en hores convingudes, per a qualsevol assumpte relacionat
amb la marxa escolar del seu fill/a, un cop s’hagi parlat amb el mestre, tutor i/o cap
d’estudis.
8. ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES (AFA).
● S’encarrega d’organitzar algunes activitats extraescolars per als alumnes.
● Realitza xerrades d’interès per a les famílies i tallers infantils.
● Porta a terme festes i sortides que afavoreixen les relacions entre famílies fora de l’entorn
escolar.
● Disposa d’un sistema de préstec, per als socis, de part dels llibres de lectura obligatòria a
l’ESO.
● Col·labora constantment en les activitats i esdeveniments que proposa l’escola, tant des de
l’aspecte econòmic com des de l’acompanyament i gestió de les activitats.
● Durant el primer trimestre té lloc l’assemblea general de socis.
● Els socis tenen interessants millores econòmiques en les activitats extraescolars i en
diverses activitats del curs.
9. PARES DELEGATS D’AULA.
● S’encarreguen de coordinar les informacions diàries i resoldre dubtes a totes les famílies de
l’aula.
● Són facilitadors de les relacions entre les famílies i el tutor/a.
● Formen part dels processos participatius.

10. LLIBRES I LLICÈNCIES
● La informació sobre els llibres de text i llicències pel curs 2021-2022 se us ha fet arribar via
Clickedu.

11. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
● De les 30 hores lectives setmanals que fan els alumnes d’infantil i primària, 25 hores són
matèries curriculars i les 5 restants són activitats complementàries.
● Les activitats complementàries estan perfectament en sintonia amb les matèries
curriculars. La seva finalitat és el perfeccionament i l'ampliació de la tasca educativa,
cultural i social. (Decret 198/1987)
● Tenen caràcter voluntari pels alumnes.
● ESO : Dimecres tarda per a estudi i recuperacions i escola oberta de divendres.

12. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
● Són activitats que es desenvolupen fora de l'horari lectiu i que tenen com a finalitat la
formació dels alumnes en aspectes socioeducatius i de lleure.
● Tenen caràcter voluntari pels alumnes que s'hi acullin (Decret 198/1987)
13. SERVEIS
● Són activitats i accions que es realitzen per tal de donar qualitat a l'ensenyament i treballar
per a l'excel·lència i la igualtat d'oportunitats de tots els alumnes: Són el tret diferencial
dels centres concertats.
●

MENJADOR*

●

ACOLLIMENT MATINAL I DE TARDA*

●

ORIENTADOR PSICOPEDAGÒGICS

●

SUPORT CONDUCTUAL POSITIU I ACOMPANYAMENT

●

MUSICOMÀTICS (METODOLOGIES INNOVADORES)

●

ESPAIS D’APRENENTATGE (METODOLOGIES INNOVADORES)

●

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓ FAMÍLIA – ESCOLA: ACTUALMENT CLICKEDU

●

DESDOBLAMENTS CURRICULARS

●

INCREMENT HORARI DE MÚSICA I ANGLÈS A INFANTIL I PRIMÀRIA

●

COMUNICA’T

●

HORT ESCOLAR

●

REFORÇ CURRICULAR I ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

●

AULES ACTIVES (SUPORTS CONDUCTUALS)

* Cost addicional

