
 

 El curs escolar 2018-19 comprèn el període que va de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 d’agost de 2019. 

 L’organització de les activitats escolars per part dels docents començarà dilluns, dia 3 de setembre.  

 Les classes començaran el dimecres 12 de setembre 2018 per a tots els alumnes del centre. 

 Les classes finalitzaran el dia 21 de juny 2019. 
 
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE 
Dilluns 3 i dimarts 4 de setembre, es faran les proves extraordinàries per als alumnes d’ESO i 1r de Batxillerat amb 
matèries pendents al juny. Les proves es faran de 8h a 13h, i l’horari es lliurarà amb la documentació de final de curs. 
Igualment, el trobareu publicat a la plataforma escolar. 
 

INICI DEL CURS PER A TOTS ELS ALUMNES 

 a les 9h Educació Primària: acollida al jardí i organització dels grups. 

 a les 9h Educació Infantil: entrada per porteria i acollida a les aules. 

 de 9h a 10h, 1r d’ESO: acollida al jardí i salutació a la sala d’actes. 

 de 10h a 11h, 2n i 3r d’ESO: acollida al jardí i salutació a la sala d’actes. 

 a les 11.30h, 4t ESO: acollida al jardí i salutació a la sala d’actes. 

 a les 12h, 1r i 2n Batxillerat: acollida al saló d’actes. 
 
HORARI GENERAL DEL CENTRE 
Durant la jornada escolar, el centre està obert de 8h a 20h. En període no lectiu, l’horari és de 8h a 14h. 
Durant els caps de setmana, vacances i dies de festa, normalment el centre romandrà tancat. 
 
HORARI LECTIU 
 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA (ESO) 

BATXILLERAT 
 

 
De 9h a 13h  
de 15 a 17h 

 
De 9h a 13h  
de 15h a 17h 

-Dilluns i dimarts: 
de 8h a 13.30h i de 15h a 17h 
-Dimecres:  
de 8h a 13.30h Tarda lliure. 
-Dijous i divendres: 
de 9h a 13.30h i de 15h a 17h  

 1r de Batxillerat:  
-Dilluns i dimarts, de 8h a 13.30h i de 15h a 17h  
-Dimecres, dijous i divendres de 8h a 14.30h 
 

 2n de Batxillerat:  
-Jornada intensiva de 8h a 14.30h. 

 
VACANCES I DIES FESTIUS A L’ESCOLA 
Tenen la consideració de període de vacances escolars: 

- Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos. 
- Setmana Santa: del 13 al 22 d'abril de 2019, ambdós inclosos. 

 
Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d'aquests dies de festa local 
caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins el curs escolar 
corresponent. 
 

- Vacances de Nadal: del 22 de desembre 2018 al 7 de gener 2019, ambdós inclosos.  
- Vacances de Setmana Santa: del 13 d’abril  al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos  
- El 21 de desembre 2018 i el 21 de juny 2019, finals de trimestre escolar, tindran la consideració de jornada 

continuada.  
 
En el marc d'aquest calendari escolar, els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició.  
El Consell Escolar Municipal de Barcelona ha aprovat, en data 29 de maig de 2018, la següent proposta de dies de 
lliure disposició pel curs 2018-2019:  

- divendres 2 de novembre de 2018 
- divendres 7 de desembre de 2018 
- dilluns 4 de març de 2019 

 
DIES DE JUNY PER ALS ALUMNES D’ESO 
La Titularitat del centre ha adreçat al serveis territorials la següent sol·licitud d’autorització per organitzar la jornada 
continuada, que podrà començar a partir del 10 de juny, per a l’alumnat d’ESO  

Aquesta sol·licitud ha estat presentada al Consell Escolar i ha sigut acceptada a manera de prova, pel juny 2019. La 
Direcció avaluarà el funcionament d’aquesta iniciativa. 

 L’horari per aquests dies finals de juny serà de 8h a 14h. Es mantindrà el còmput total d’hores de l’horari lectiu de 
l’alumnat i la jornada laboral del professorat.  

 Es mantindrà el servei del menjador i el pati fins les 15h. Els alumnes podran marxar a casa a les 15h, o es 
podran quedar al centre, fent  les tasques de final de curs, en un espai habilitat per treballar, en grup o sols, fins 
les 17h.  

 

 Aquesta permanència dels alumnes d’ESO al centre no comporta cap despesa addicional a la família. Es passarà 
llista dels alumnes que quedin al centre i no es permetrà sortir abans de l’horari acordat i no podran sortir al pati 
fins a les 17h.  
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REUNIONS DE PARES D’INICI DE CURS 
 

Dimecres 5 de set Dijous 6 de set Dimecres 12 de set Dijous 13 de set Dilluns 17 de set 

-16h: 1r ESO 
-17h: 2n ESO 

-16h: 1r PRIMÀRIA 
-17h: P3 
-18h: 3r ESO  

-17.15h: P4 i P5 
-18.15: 2n PRIMÀRIA   

-17.15h: 3r i 4t PRIMÀRIA   
-18.15h: 4t ESO 

-17.15h: 5è i 6è PRIMÀRIA 
-18.15h: 1r de Batxillerat 
-19.15h: 2n de Batxillerat 

    
El Departament d’Orientació ha programat entrevistes, al juny i al setembre, amb els alumnes que 
s’incorporen a la nostra escola  

 
ACCESSOS A L’ESCOLA: A l’escola es pot entrar per la reixa principal del passeig Sant Gervasi, 15; per la reixa del 
passeig de Sant Gervasi-cantonada carrer Jesús i Maria; per la porta del Poliesportiu, al carrer Jesús i Maria, 25. 
 
ENTRADES I SORTIDES Alumnes d’Ed. Infantil 

 Acollida per la porta principal del col·legi. Sortida per la porta principal del col·legi. Al migdia, recollida per la 
porta principal del col·legi. A la tarda, recollida dels nens/nenes a les aules.  

 

A LA SORTIDA, ELS PARES HAN DE TENIR VIGILATS EN TOT MOMENT ELS SEUS FILLS. 
 Permanències: al matí, a l’aula de psicomotricitat. A la tarda, a l’aula de P3.  

 Fins al 21 de setembre els alumnes d’Educació Infantil hauran de portar una targeta enganxada a la bata, 
amb les següents dades: nom i cognoms, extern/a o mitja pensió, nº de cotxe, si va en autocar. La targeta es 
donarà a principi de curs a les reunions de pares. 

ENTRADES I SORTIDES Alumnes de Primària 

 Entrada: Tots els alumnes entren per les dues reixes del passeig de Sant Gervasi. Pugen pel lateral dret del 
jardí. Formen files a l’esplanada del jardí. Sortida: Els alumnes fan el mateix recorregut que a l’entrar.  

 Permanències: al matí, a l’aula de psicomotricitat. A la tarda, a l’aula de P3. 
ENTRADES I SORTIDES Alumnes d’ESO 

 Entrada i sortida: Els alumnes d’ESO entren per l’escala interior al soterrani i menjadors. Tots eviten passar 
per l’escala central.  

ENTRADES I SORTIDES Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat  

 Entrada i sortida per la porta principal de l’escola. Els alumnes de 1r pugen per l’escala central de marbre a 
les seves classes. Els de 2n, entren directament a les aules a través del hall. 

EQUIPAMENT ESCOLAR: NORMATIVA I VENDA 

 La normativa sobre l’uniforme i altres elements de l’equipament escolar es troba en un document específic, 
que es pot descarregar de la web de l’escola. 

 En aquest document es troba la informació sobre el lloc, dies i horari de venda.  
 
RECLAMEU ELS OBJECTES PERDUTS AL PAVELLÓ O A RECEPCIÓ ABANS QUE TRANSCORRI UN MES. 
PASSAT AQUEST TEMPS ES LLIURARAN A UNA INSTITUCIÓ BENÈFICA. EL COL·LEGI NO ES FARÀ CÀRREC 
DELS OBJECTES QUE NO ESTIGUIN BEN MARCATS.  
 

LLIBRES DE TEXT: Venda on-line: a la web poden descarregar-se el document. La comanda, del 20 de juny al 20 de 
juliol. Incidències: 17 de setembre 2018, de 9 a 12h. i de 16 a 18.30h. 
  

ENTREVISTES AMB ELS TUTORS 
És important, per a un millor servei, concretar l’hora i el dia personalment amb cada professor o tutor a través 
de l’agenda, correu electrònic, o demanar-la amb antelació a Recepció. 

SERVEIS 

 Secretaria – Administració 
Horari d’atenció al públic: 

Secretaria, de 9h a 13h 
Administració, de 9h a 13h i de 15h a 17h 

Vacances: agost 

 Mitja pensió  
El servei de mitja pensió es concertarà per curs complet. Es pot optar al servei de tiquet diari.  

 Permanències 
Podeu fer ús d’un servei de permanència vigilada de 8h a 9h i de 17h a 18h. Els alumnes no poden quedar-se 
al vestíbul. Més informació, al Club esportiu o a la pàgina web. 

 Autocars 
L’escola us facilita la possibilitat d’utilitzar aquest servei de transport, que va a càrrec de l’empresa Autocars 
Domínguez. Us podeu posar en contacte amb el Sr. Fernando Domínguez (626 783 983) abans del 7 de juliol 
per poder organitzar aquest servei i gestionar les rutes. 
 

Rebeu una cordial salutació, i bon estiu!  

 LA DIRECCIÓ DEL COL·LEGI      Barcelona, juny 2018 
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