Iniciem un nou curs escolar i el lema ens convida a llançar-nos, a arriscar-nos i a
apostar en la vida per allò que val la pena.
Llança't i gaudeix del camí, del nou curs. Llança't i descobreix tot el que Déu
somia per a tu. Llança't… no oblidis que ningú aprèn a nedar mirant l'aigua.
Llançar-se és començar alguna cosa amb molt ànim i decisió. Llança't al curs
2018-2019 i fes que sigui únic. Decideix amb responsabilitat i llibertat. Col·labora
en projectes que facin el teu món una mica millor, implica't amb els qui més et
necessiten.
• Llança't, cada instant és únic i no es repetirà
• Llança't, els qui t’estimen estaran sempre disposats a sostenir-te
• Llança't i acull amb alegria a les persones que són a punt de sortir al teu
encontre
• Llança't al diàleg, a la justícia, a la pau, al perdó, a la solidaritat
• Llança't a buscar, a sortir, a lluitar, a somiar que tot és possible
Cada moment que vius és una oportunitat per estimar més, per viure més, per ser
més feliç.
Llança't a VIURE!

Calendari del Curs 2018-2019
Inici de curs
Vacances de Nadal
Vacances de Setmana Santa
Festa local: Sant Crist
Dies de lliure disposició del Centre
Darrer dia de curs

12 de setembre
del 22 de desembre al 7 de gener
del 15 al 22 d’abril
23 d’abril
2 novembre, 7 desembre, 8 febrer i 4 març
21 de juny

Festes del curs que celebrem a l’escola
1r Trimestre
Trobada d’inici de curs

3 d’octubre

Castanyada

31 d’octubre

Audicions de Santa Cecília

22 de novembre

Sant Josep de Calassanç

27 de novembre

Viu un 9 Nadal

15 de desembre

Cantades de Nadal

18 de desembre, Pastorets, 1r, 2n i 3r
19 de desembre, Infantil i Pastorets, 4t i 5è

2n Trimestre
Dia escolar de la no violència i la pau

30 de gener

Dia de Portes Obertes

24 de febrer

Mare Paula

26 de febrer

3r Trimestre
Fi de curs:

6è

14 de juny

E. Infantil

15 de juny

CAMPANYES
Sensibilitzem els alumnes de les necessitats del món, mitjançant les següents campanyes:
Campanya
Campanya
Campanya
Campanya

del DOMUND - Octubre
de Nadal - de 5è i 6è- "Compra una joguina" amb la Creu Roja
contra la Fam - Mans Unides - Febrer
“Missions Escolàpies”: Senegal i Rep. Dominicana – Maig

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
SORTIDES I ACTIVITATS DEL CICLE INICIAL
Primer Trimestre
1r

8 d'octubre: La verema a Sant Martí Sarroca (Aixafem raïm amb els peus i visitem
les bodegues Torres)
octubre: Visita a la Biblioteca Central, “Taller de les emocions: Mariona i altres
mostres”
novembre: esmorzar nutritiu, activitat d’Escola+Sostenible

2n

1 octubre: Inici activitat de piscina
2 octubre: inici projecte Sonaescola
5 octubre: Visita a la Biblioteca “El curs del meu riu lector”
9 novembre: Taller “Els bolets” a la Zona boscosa de Can Vidal

Segon Trimestre
1r

gener: Visita a la Casa de la Festa (Museu de la Pell)
febrer: Taller de convivencia “Canvia el xip”
15 de març: Verdú: visita al poble i realització d’un taller de fang

2n

gener: Visita dinamitzada “On és l’aigua?”, activitat d’Escola+Sostenible
gener: esmorzem sense generar residus, activitat d’Escola+Sostenible
13 febrer: Descobreix l’orgue de Santa Maria
8 març: Contacontes en clau d’igualtat
22 de març: Visita al Museu Gaudí de Reus
5 abril: Una joia gaudiniana a Igualada: Visita a l’Asil del Sant Crist

Tercer Trimestre
1r

25 de març: Inici de l’activitat de piscina

2n

10 maig: Activitat esportiva, Bitlles catalanes
maig: Visita al Parc de bombers d’Igualada
juny: Visita a la Biblioteca “El curs del meu riu lector”

Tots

17 i 18 de juny: Colònies a Cal Diable (Pontons)

SORTIDES I ACTIVITATS DEL CICLE MITJÀ
Primer Trimestre
3r

setembre: Visita a la Biblioteca “El curs del meu riu lector”
4 octubre: inici projecte Sonaescola
19 octubre: Visital al MNAC (Barcelona)
novembre: ZOOM Kids, “La revolta dels contes” al Museu comarcal
desembre: Visita de l’escolà i sortida al Museu de la Pell

4t

26 d’octubre: Matí a La Tossa de Montbui
Octubre: Xerrada del cicle de la roba i Taller de llibretes reciclades
27 de novembre: Matí Concert de Santa Cecília a l'Ateneu
12 novembre: Matí taller d’alimentació saludable del Projecte “ Tria Bo, Tria Sa”
(Caprabo)

Segon Trimestre
3r

14 gener: Inici de l’activitat de piscina
febrer: Itinerari pel casc antic d’Igualada
Fineart Igualada: Concurs de fotografia
Visita a l'Ajuntament d'Igualada
5 març: Concert de cobla a l’Ateneu
21 març: “Paraules al carrer” en el dia mundial de la poesia
març: L’aigua de la natura a l’aixeta.
abril: Sortida presencial a Montserrat

4t

15
de
18
21
29
de
12

febrer: Excursió al Molí paperer de Capellades i visita a les coves de Salnitre
Collbató.
març: XIV Cantata Escolar d'Igualada: “El nen trapella”
març: “Paraules al carrer” en el dia mundial de la poesia
març : Ruta per l’Alta Anoia: Cal Gironella, Torre de la Manresana i Observatori
Pujalt
abril: Matí “Regalem temps a la Residència pare Vilaseca”

Tercer Trimestre
3r

abril: Activitat fícia, atletisme
maig: Concert Sonaescola a l’Ateneu
juny: visita a la Biblioteca - El curs del meu riu lector

4t

abril: No m’estereotipis… jo jugo al que vull!
maig: Activitat física, curses d’orientació

Tots

10, 11 i 12 de juny: Colònies a La Granja (Santa Maria de Palautordera)

SORTIDES I ACTIVITATS DEL CICLE SUPERIOR
Primer Trimestre
5è

5 octubre: Museu de la Tècnica de Terrassa
octubre: xerrada dels Mossos sobre “Internet segura”
15 octubre: xerrada dels agents rurals “Conèixer ens ajuda a prevenir”
novembre: taller Tambali “Jo produeixi, tu consumeixes”
desembre: taller Atlas “Jo també”

6è

11 octubre: Visita al Cosmocaixa de Barcelona

Segon Trimestre
5è

gener: Cuida el teu cos: hàbits saludables d’alimentació
febrer: Coves del Toll i Museu de Moià
març: activitat esportiva bicicleta
març: audició de percussió

6è

27 febrer i 12 març: Audicions musicals de corda i vent
març: Activitat física: entrenament funcional al xipreret
març: Visita al castell de Claramunt

Tercer Trimestre
5è

abril: Visita a l’Ajuntament: Presentació del projecte d’emprenedoria

17, 18 i 19 de juny: Colònies a Tamarit
6è

abril: Taller de reciclatge de samarretes
maig: Taller d’aquologia
maig: Tarda de Tallers a l'Escola Pia i Diada dels exploradors
19, 20 i 21 de juny: Colònies a El Collell
Activitat amb la Sindicatura de greuges d’Igualada
<<<<<>>>>>

5è: Projecte d’Emprenedoria: Al llarg del curs cada classe ha de realitzar diferents sortides i
activitats relacionades amb el projecte:
- Sortida per donar d’alta la Cooperativa
- Audiència amb el Sr. Alcalde per demanar el permís d’ubicació de la parada al mercat
- visita a una cooperativa
- Mercat de cooperatives escolars, un dissabte al matí
- Activitat conjunta amb els beneficis obtinguts

NORMES DE CONVIVÈNCIA

(C. Inicial)

1. Cal ser puntual a l'hora d'entrar i sortir.
2. Tota la roba de posar i treure - bata, xandall, jaquetes, anorac, etc. - ha de portar
el nom i la veta per penjar-la.
3. El dia que tenen educació física cal que portin l’equipament esportiu de l’escola.
4. Els/les nens/es no han de portar joguines ni llaminadures durant l'horari escolar. Si
algú, el dia del seu sant o aniversari vol obsequiar els companys de la classe pot
portar una sola cosa (no es poden portar ni pipes ni xiclets).
5. A les sortides culturals no es poden portar ni diners ni llaminadures.
6. Tota entrevista entre professors i pares o tutors quedarà reflectida en un "full
d'entrevista", en el qual es prendrà nota del tema tractat i dels acords presos.
Ambdues parts el signaran.
7. L'agenda s'ha de tornar signada l'endemà d'haver-la donat. La signatura autoritzant
les sortides s'ha de portar com a molt tard el dia abans de realitzar l'activitat, no el
mateix dia. En cas contrari l'alumne no podrà participar en la sortida i es quedarà a
l'escola. Per les activitats breus d’un matí o una tarda que comporten la sortida de
l’escola sense marxar de la ciutat es comptarà amb l’autorització tàcita dels pares.
8. Quan un alumne es deixa els deures o material a casa, no cal que els pares ho
porteu a l’escola, doncs hem d’afavorir l’autonomia i la responsabilitat dels alumnes.
9. Si en sortir de l’aula l’alumne es deixa quelcom dins la classe o al passadís no podrà
tornar a buscar-ho.
10. A l'escola no es subministrarà cap medicament sense l'autorització familiar. Podeu
trobar un model per emplenar al web de l’escola.
11. A l’escola no es poden portar brics de suc ni iogurts o similars tant per esmorzar
com per berenar.

NORMES DE CONVIVÈNCIA

(C. Mitjà i Superior)

L'activitat educativa del col·legi que promou la formació integral, vol oferir un ambient
on l’alumne pugui desenvolupar les seves capacitats humanes i les seves possibilitats
com a estudiant.
El fet de ser una família nombrosa on conviuen alumnes de diverses edats, obliga a
tenir uns objectius clars i compartits per tots els professors i alumnes.
Aquestes normes són el punt de referència que ha de definir el marc comú i mínim de
convivència.
Respecte mutu
La tasca essencial de l'alumne en el col·legi és la seva formació com a persona i la
seva capacitació per a la integració en la societat. Aquesta tasca queda impregnada
d'una relació afable amb tots, d'una eficaç responsabilització del temps dedicat als
deures escolars, i d'un respecte per tot el mobiliari i coses del col·legi, mantenint
l'ordre i la neteja a tot arreu. Respectant els altres com t'agradaria que et
respectessin.
1.1.- El respecte mutu es fonamenta en la igualtat de drets i deures: tots els
alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que
es derivin de la seva edat i dels ensenyaments que cursin.
1.2.- El respecte es manifestarà amb les paraules, les accions i les deferències
d'uns amb els altres. No es pot utilitzar la violència ni paraules grolleres ni insults.
1.3.- La responsabilitat ens ha de conduir a aprofitar el temps a classe en la seva
totalitat.
1.4.- S'ha de mantenir net el mobiliari i les parets, evitant els escrits, les ratlles o
tot allò que ho pugui deteriorar. Utilitza correctament les papereres de la classe i
del pati.
1.5.- Quan vagis a una classe que no és la teva, respecta tot el que hi trobis sense
tocar els objectes de les taules, en especial els llocs d'ús comú.
1.6.- Procura un comportament ordenat i correcte a les entrades i sortides, als
canvis de classe o als trasllats dins del col·legi.
1.7.- Tingues cura tant del teu propi material com del socialitzat.
Absències i retards
La puntualitat té per objecte aprofitar el propi temps i evitar molèsties al professor i
companys.
2.1.- Els alumnes han de ser puntuals. La manca de puntualitat reiterada serà
motiu de sanció.
2.2.- Es portarà control escrit de les faltes d'assistència i puntualitat de cada
alumne.
2.3.- Durant les hores lectives els alumnes resten sota la responsabilitat dels
professors i la direcció del col·legi, per la qual cosa no poden sortir del centre
sense presentar el permís al seu tutor respectiu.
2.4.- Si un alumne no pot assistir a classe, els pares o representants legals
avisaran a la Secretaria del col·legi. Quan l'alumne s'incorpori de nou a les classes

ha de presentar als professors, i després al tutor, l'agenda escolar amb la
notificació dels pares.
Al Col·legi
Al col·legi convivim bona part del dia. Caldrà esforçar-nos per tal que ens hi sentim bé.
Deixa les aules i les coses tal com voldries trobar-te-les.
3.1.- Cal ser puntual a l'hora d'entrar i sortir. Les famílies dels alumnes que marxen
sols cap a casa hauran de complimentar l’imprès corresponent (està disponible al web
i a Secretaria).
3.2.- Tota la roba de posar i treure (bata, xandall, jaquetes, anorac, etc.) ha de portar
el nom i la veta per penjar-la.
3.3.- És obligació dels alumnes portar la bata durant l’horari escolar, i el xandall de
l’escola a l'hora d'Educació Física.
3.4.- Els/les nens/es no han de portar joguines ni llaminadures durant l'horari escolar.
Si algú, el dia del seu sant o aniversari vol obsequiar els companys de la classe pot
portar una sola cosa (que no poden ser ni pipes ni xiclets).
3.5.- A les sortides culturals no es poden portar ni diners ni llaminadures.
3.6.- Tota entrevista entre professors i pares o tutors quedarà reflectida en un "full
d'entrevista", en el qual es prendrà nota del tema tractat i dels acords presos.
Ambdues parts el signaran.
3.7.- L'agenda s'ha de tornar signada l'endemà d'haver-la donat. La signatura
autoritzant les sortides s'ha de portar com a molt tard el dia abans de realitzar
l'activitat, no el mateix dia. En cas contrari l'alumne no podrà participar en la sortida i
es quedarà a l'escola. Per les activitats breus d’un matí o una tarda que comporten la
sortida de l’escola sense marxar de la ciutat es comptarà amb l’autorització tàcita dels
pares.
3.8.- A l'escola no es subministrarà cap medicament sense l'autorització familiar ni
recepta mèdica. Podeu trobar un model d’autorització al web de l’escola.
3.9.- Si s’han deixat algun material a casa hauran d’assumir la sanció corresponent, no
cal que els pares ho portin a l’escola.
3.10.- En cas de malaltia no es donaran deures.
Avaluacions
Al llarg del curs, els pares rebran un informe sobre el progrés acadèmic del seu fill/a al
final de cada trimestre.
Per a l’avaluació dels alumnes es tindran en compte “els diferents elements del
currículum, el treball fet a classe i l’interès i l’esforç demostrat per l’alumne” (art. 15.2
del Decret 142/2007).
Amb l'objectiu de garantir un millor seguiment de l'alumne a mitjans del 1r trimestre
les famílies rebran digitalment, via Educamos, una Preavaluació.
La reiteració en faltes de deures comportarà les sancions acordades pels mestres del
Cicle.

LLIURAMENT D'INFORMES
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
1r Trimestre:
20 de desembre
Preavaluació C Mitjà i Superior: 31 d’octubre
2n Trimestre

21 de març

3r Trimestre

20 de juny

I-3
I-4 A
I-4 B
I-5 A
I-5 B
1r A
1r B
2n A
2n B
3r A
3r B
4t A
4t B
5è A
5è B
6è A
6è B

HORARI D'ENTREVISTES

Montse Pujadas
Montserrat Duran
Alícia Lesan
Sílvia Carulla
Mª Rosa Camps
Teresa Avellana
Magda Serra
Elisabet Ferrer
Sílvia Pla
Manel Molina
Mireia Martín
Sílvia Júlvez
Alba Cunilles
Josep Llorach
Mª José González
Gema La Rosa
Laura Vendrell

Dimarts de 12 a 1
Dijous de 4 a 5
Dimecres de 9 a 10
Dijous de 12 a 1
Dimarts de 3 a 4
Divendres de 12 a 1
Dimarts de 3 a 4
Dimarts de 4 a 5
Dimecres de 4 a 5
Dimarts d’11 a 12
Dilluns de 3 a 4
Divendres de 10 a 11
Divendres de 4 a 5
Divendres de 4 a 5
Divendres de 3 a 4
Dilluns de 4 a 5
Dijous de 3 a 4

Direcció: Mª Dolors Iborra
Coordinació de Pastoral: Gema La Rosa
Coordinació Llar d’Infants: Eva Trullols
Coordinació E. Infantil: Alícia Lesàn
Coordinació E. Primària: Alba Cunilles
Coordinació Informàtica: Emili Escolà
Dep. Psicopedagògic: Mercè Vilumara
Coordinacó d’esports: Agustí Cuevas

L'horari d'Administració i Secretaria és de 8’45 a 13 i de 14’45 a 19’30h

