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COL·LEGI SANT JOSEP Carmelites Missioneres Gràcia

Benvolgudes famílies,
A l’inici del nou curs escolar l’equip directiu i de mestres i el personal de serveis de
l’escola us saludem a totes i a tots, i donem la benvinguda als nous alumnes i
famílies que s’incorporen per primera vegada.
El projecte educatiu del Col·legi Sant Josep es fa realitat gràcies a totes les famílies
que l’heu triat per a l’educació dels vostres fills i filles.
Amb aquest document us fem arribar la informació d’inici de curs i un compendi de
les normes d’organització i funcionament del centre (el document complet el teniu
disponible al web de l’escola).
Us recordem que el seguiment i compliment d’aquestes normes facilita i afavoreix
el benestar de tota la comunitat educativa.
Agraïm la vostra confiança i col·laboració, i us desitgem un molt bon curs.
La Direcció

Lema del curs:

”OBRINT CAMINS”
quan donem la mà,
quan busquem la Pau sense descans,
quan som solidaris,
quan no acceptem la injustícia,
quan cerquem la veritat,
quan estimem la natura,
quan regalem un somriure,
quan lluitem per la llibertat,
quan perseguim un somni,
quan fugim de la indiferència,
quan valorem la família,
quan abracem als marginats,
quan estimem sense reserves,
quan perdonem de tot cor,
quan aprenem plegats.
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PLANIFICACIÓ GENERAL
CALENDARI ESCOLAR CURS 2017-2018
Es consideren dies no lectius:

VACANCES: (Llar d’Infants, consulteu calendari propi).


Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.



Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril , ambdós inclosos.



Estiu: a partir del 22 de juny.

DIES FESTIUS:






12 d’octubre
1 de novembre
6 i 8 de desembre
1 de maig
21 de maig

ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del
curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
- Del 12 de setembre de 2017 al 22 de juny de 2018.
- Per a l'alumnat de P3 hem programat un inici de les classes gradual el 12 i 13 de
setembre.
- Vacances:
• Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
• Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
- Dies festius de lliure disposició:
• 7 de desembre de 2017
• 12 de febrer de 2018
• 30 d'abril de 2018
- Jornada continuada 22 desembre 2017 i 22 juny 2018.
- Jornada continuada ESO a partir 5 juny 2018.
- Jornada continuada INF i PRI a partir 18 juny 2018.
Els dies de jornada intensiva els alumnes de menjador escolar acaben a les 15h.
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HORARI GENERAL DE L’ESCOLA
De 7:55h del matí a 19h de la tarda.

LLIURAMENT INFORMES I NOTES
LLAR INFANTS

informe:

juny

1r informe:
2n informe:

febrer
juny

1a avaluació:
2a avaluació:
3a avaluació:

desembre
març
juny

1a pre-avaluació:
1a avaluació:
2a pre-avaluació:
2a avaluació:
3a avaluació:
avaluació final:

octubre
desembre
febrer
març
juny
juny

INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO

REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN
CONSELL ESCOLAR:

trimestralment.

EQUIPS DE PROFESSORS:

setmanalment.

EQUIP DIRECTIU:

setmanalment.

DEPARTAMENT PASTORAL:

quinzenalment.
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TUTORIES I HORARIS DE VISITA

TUTORIES LLAR INFANTS I INFANTIL
Montse Fernández
Ingrid Grasa
Elena Felices
Àngels Manchón
Rocío Nadal
Emma Jover
Laia Borràs

Llar Conillets

Tutores

Hores convingudes

Llar Pollets

Tutores

Hores convingudes

Llar Tortugues

Tutores

Hores convingudes

P3

Tutora

dilluns

15h

Annabel Ribas

P4

Tutora

dilluns

16h

Cristina Martínez

P5

Tutora

dilluns

16h

Robert Botet

Infantil

Anglès

dimarts

9:15h

TUTORIES PRIMÀRIA
Natàlia Salvat

1r

Tutora

dimarts

16h

M Carme Díez

2n

Tutora

divendres

16h

Marta Trillo

3r

Tutora

dimarts

15h

Mariela Flores

4t

Tutora

dijous

9:15h

Canòlich Paricio

5è

Tutora

dimecres

9h

Christel Martínez

6è

Tutora

dimarts

9:15h

PROFESSORAT INFANTIL i PRIMÀRIA
Lluís Porta

Educació Física

dimarts

9:15h

Irene Sánchez

Anglès

dimarts

9:15h

Marisa Alberola

Música

dilluns

11h

Carme Pla

Català

dijous

15h

Xus Bañón

Ed. Especial/Psicomotricitat

dijous

15h

Rosa Rios

Mates

dimarts

10h

Rosa M Villalba

Plàstica

dimecres

8h
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TUTORIES SECUNDÀRIA
M Jesús Recio

1 ESO

Tutora

dilluns

9:15h

Guillem Muñoz

2 ESO

Tutora

dimecres

10h

Lluïsa Jerez

3 ESO

Tutora

dilluns

9:15h

Carlos Malo

4 ESO

Tutor

dilluns

15h

Gregori Ponce

Socials

Hores convingudes

Laia Ramos

Anglès, Català, Alemany

dilluns

10:00h

Lluís Porta

Educació Física

dimarts

9:15h

Rosa M Villalba

ViP, Tecnologia

dimecres

8:00h

Ferran Farrés

Música

dijous

11:30h

Rosa M Pascual

Ciències Biologia

dimecres

9.00h

EQUIP PSICOPEDAGÒGIC i ATENCIÓ DIVERSITAT
Conxita Iborra

Psicòloga

Hores convingudes

Victòria Pérez

Psicòloga

Xus Bañón

Ed. Especial

dijous 15h

Irene S i Rosa M V

Caps d’Estudis

Hores convingudes

EQUIP DIRECTIU
Gregori Ponce
Irene Sánchez

Director General
Cap Estudis Infantil i Primària

Rosa M Villalba

Cap Estudis ESO

Cristina Martínez

Coordinadora Llar i Infantil

M Jesús Recio

Cap Departament Pastoral

Hores convingudes

PERSONAL DE SERVEIS
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Neus Tejero

Secretaria i Administració

Pili Carretero
Sílvia Marimon
Roser Iglesias

Recepció
Coordinadora menjador escolar

Hores convingudes
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ACTIVITATS I SORTIDES CULTURALS

Les activitats i sortides culturals que programen els mestres i professors formen part del
projecte educatiu del centre. Pedagògicament, aquestes activitats serveixen per
contextualitzar part del currículum i són una experiència que fomenta la convivència en un
entorn diferent a l’escola.
La visita a un museu, una audició musical en viu, una obra teatral, una excursió a la
muntanya, una visita guiada a un monument o a un espai arqueològic, un recorregut
interpretat d’un espai natural, participar en la collita d’un producte agrícola o ramader i
elaborar oli, vi o formatge... són activitats amb un valor didàctic indiscutible, on
l’observació, l’experimentació i la implicació directa dels alumnes fa que assoleixin més
eficaçment les habilitats i els aprenentatges necessaris per a la seva formació integral.
És per tot això que us recordem que la participació dels alumnes en les sortides culturals
és necessària i obligatòria.
A l’inici del curs els pares rebreu la informació de les activitats i sortides programades,
juntament amb l’autorització que haureu de signar i retornar al tutor o tutora.

COLÒNIES, TREBALLS DE SÍNTESI I VIATGES:
No s’acceptaran inscripcions fora dels terminis establerts.

6

COL·LEGI SANT JOSEP Carmelites Missioneres Gràcia

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Educació Infantil

 Taller psicomotricitat fina (P3)

 Cuidem l’Hort

 Penso i dibuixo (P4 i P5)

 English time

 Taller d’expressió corporal

 Psicomotricitat

 Cant Coral

Cicle Inicial Primària

 Science

 Informàtica/Speak

 Storytelling

 Coral/Instrument

 Expressió corporal/ Taller organització personal
Cicle Mitjà Primària

 Escacs/Instrument

 Informàtica/Speak

 Writing/Llegim

 Science

 Expressió corporal/ Taller organització personal
Cicle Superior Primària

 Alemany/Game

 Informàtica/Speak

 Design for life

 Llegim/Instrument

 Teatre musical/Emprenedoria

Primer ESO

 Taller de Teatre

 English for life

 Taller d’interiorització
Segon ESO

 Taller d’arts plàstiques

 Taller de teatre

 Taller d’interiorització
Tercer ESO

 Taller competències i habilitats

 Action I

 Taller d’interiorització
 Bleib ruhig und lern deutsch/Experimentació/Informàtica
Quart ESO

 Emprenedoria

 Action II

 Taller d’interiorització
 Bleib ruhig und lern deutsch/Experimentació/Informàtica
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SERVEIS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

OFERTA ESCOLAR:
 Acollida matí
 Migdiada P-3
 Acollida tarda
 Espai d’estudi ESO
 Tallers d’Anglès

OFERTA AMPA:
 Futbol sala

 Iniciació a l’esport

 Robòtica

 Dansa

 Música

 Teatre musical

 Escacs

 Natació

 Judo

 ...
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DISCIPLINA A L’ESCOLA - Normativa bàsica

Per tal de garantir un ambient on es pugui desenvolupar de manera adequada la formació
integral dels alumnes són necessàries unes normes bàsiques de convivència.
Assistència
-És obligatòria l’assistència dels alumnes a totes les classes i a les activitats que organitza
l’escola: sortides culturals, convivències i treballs de síntesi.
-Els pares han de justificar per escrit i amb antelació, les faltes d’assistència dels seus fills,
exposant el motiu d’aquesta falta.
-Els tutors comunicaran als pares les faltes d’assistència a classe dels seus fills.
-L’alumne que hagi de sortir del centre durant l’horari escolar portarà un justificant escrit al
tutor/a. En el cas que els pares no el vinguin a buscar, l’haurà de recollir algun familiar o
persona autoritzada pels pares. A partir de 1r d’ESO, i prèvia autorització dels pares, els
alumnes podran marxar sols.
Puntualitat
-Es consideren faltes de puntualitat:
-Arribar a l’aula més tard de l’hora d’inici de les classes.
-Sobrepassar els terminis indicats en el lliurament de qualsevol treball o document.
-Cal que els pares vinguin a recollir els seus fills puntualment. A partir de les 17 hores les
mestres portaran els nens al servei d’acollida de tarda. En aquest cas, haureu d’abonar a la
recepció de l’escola la fracció corresponent d’aquest servei.
Actitud general
-S’avaluarà l’actitud dels alumnes a classe i durant la realització de qualsevol altra activitat
escolar (sortides culturals, convivències, patis, menjador, activitats extraescolars...).
-Es tindrà en compte:
-El tracte respectuós amb els professors, companys i altres persones del centre.
-El saber saludar, donar les gràcies, ser amable i cordial amb qualsevol persona.
-El parlar amb moderació, el caminar sense córrer i sense empènyer els altres.
-Tot alumne responsable ha d’adquirir un hàbit d’estudi, portar al dia els deures i disposar
del material necessari per al normal desenvolupament de la tasca escolar.
-Durant les hores de classe es mantindrà un clima adequat per tal de treure el màxim
rendiment personal i de la resta de companys.
-No es poden dur al col·legi i durant la realització de sortides culturals aparells que no
formin part de l'activitat escolar: MP3, videojocs, mòbils, auriculars, així com qualsevol altre
aparell (skates, patinets...) que no correspongui a l'àmbit acadèmic.
-A l’escola, en el seu entorn proper i a les sortides culturals no es permet fumar.
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-El dret d’imatge i a la intimitat estableix que cap persona pugui ser fotografiada o filmada
sense autorització expressa.
Ordre general
-S’evitaran les sortides innecessàries de les aules durant les hores de classe.
-Durant els canvis de classe a la mateixa aula no es pot sortir al passadís.
-Davant de les instruccions del professorat, els alumnes les duran a terme amb
responsabilitat.
-Mantenir la neteja i l’ordre de les aules és cosa de tots. Dedicarem uns minuts al final de la
jornada per deixar-les endreçades. Els divendres, els alumnes d’ESO no podran deixar cap
material personal a l’aula.
-L’agenda escolar és obligatòria a tots els cursos. És un instrument de planificació personal
de la feina i també de comunicació pares-escola.
-Els alumnes assistiran a l’escola nets i vestits de manera adequada a l’activitat educativa
que es realitza en un centre escolar. La normativa de l’escola no permet:
-Roba sense tirants, tirants estrets o excessivament escotada.
-Pantalons o faldilles que deixin veure la roba interior.
-Samarretes o jerseis que deixin veure la panxa.
-Gorres.
-Roba esportiva, com a vestuari habitual.
-Fer apologia de la violència o dels valors contraris al caràcter propi del centre.
Salut
-En el cas que l’alumne es trobi malament o es faci mal a l’escola:
-Si és urgent es trucarà al 112 i, en cas necessari, se’l durà a un centre sanitari.
-Si no és urgent es notificarà a la família i l’alumne esperarà que els pares el vinguin
a buscar.
-Els accidents dins de l’escola o durant una sortida cultural tenen cobertura a “Allianz”
(consulteu directori d’assistència a la recepció). L’escola proporcionarà el comunicat
d’accident escolar necessari.
-Davant de qualsevol malaltia infecciosa-contagiosa l’alumne haurà de romandre a casa.
-Si un alumne/a té febre superior a 38º de temperatura, podem administrar Paracetamol
mentre s’espera l’arribada d’algú que el pugui portar a casa. Caldrà l’autorització dels pares
signada amb la dosi corresponent, en cap cas se li administrarà sense l’autorització
signada.
-El Col·legi no està autoritzat a administrar cap altre medicament als alumnes. En cas que
un alumne hagi de prendre una medicació, cal que els pares portin la prescripció
mèdica o recepta corresponent i signin el model d’autorització disponible a la recepció i al
web de l’escola.
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Esmorzar saludable
És important que els alumnes vinguin a l’escola havent pres un esmorzar equilibrat. I a
l’escola, poden portar una cosa petita i fàcil de menjar, a ser possible dins una carmanyola
com a bona pràctica d’ Escola Sostenible.
A Educació Infantil els alumnes portaran una ampolla d’aigua. Els dimecres, “the fruit’s
day”, animem els nostres alumnes a dur fruita per esmorzar.
Aniversaris
El fet que un alumne celebri una festa, no pot alterar el funcionament normal de l’escola ni
amb el repartiment de targetes d’invitació ni amb recollides no habituals de grups
d’alumnes.
Qui vulgui podrà portar una capsa de galetes per compartir amb els companys de la classe.
No s’acceptaran ni pastissos ni llaminadures.
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EDUCACIÓ INFANTIL
PRIMER DIA DE CURS
El primer dia de curs els alumnes de P3, P4 i P5 seran acompanyats pels pares al pati gran
(planta baixa) on trobaran les seves tutores.
Els alumnes de P3 faran un horari d’adaptació, en torns de matí o tarda el primer i segon
dia de curs.

QÜESTIONS GENERALS QUE CAL TENIR PRESENTS












Matí: Els nens entren al pati gran de 8:53 fins a les 9 hores.
Migdia: Els nens es recullen al vestíbul (entrada del pati gran) de 12:50 a 13 hores, i
ens trobem de nou a les 14:55 hores al mateix lloc.
Tarda: Els nens us esperen de 16:50 fins a les 17 hores al pati gran de dilluns a dijous.
Els divendres i els dies de pluja es recolliran a les aules de 16:40 a 17 hores.
A les 17 hores, el nen que no hagi estat recollit passarà al servei d’acollida.
Si un nen arriba tard, haurà de romandre a la recepció fins que el personal de l’escola
l’acompanyi a la seva aula. En cap cas, podrà pujar el nen sol, ni acompanyat del pare,
mare...
Si ve a recollir el nen/a una altra persona que no és l’habitual, cal anotar-ho i autoritzarho a l’agenda.
Sempre que fem una sortida cal venir amb el xandall de l’escola.
Cal portar una ampolla d’aigua, marcada amb el nom.
La bata, xandall... han d’estar marcats amb el nom, i els abrics també han de dur una
veta llarga per penjar-los.
Cal fer ús de l’agenda i revisar el plafó informatiu d’Infantil.

Els alumnes hauran de portar a l’escola al setembre:
P3
Bata de plàstic per pintura

Bossa de roba amb roba de
recanvi

Pitet i necesser (raspall i
pasta de dents) pel menjador

Tres fotos mida carnet del
nen/a

2 paquets de tovalloletes
humides i una capsa de
mocadors
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P4
Bata de plàstic per pintura

Bossa de roba amb roba de
recanvi

Pitet i necesser (raspall i
pasta de dents) pel menjador

Una foto mida carnet del
nen/a

2 paquets de tovalloletes
humides i una capsa de
mocadors

P5
Bata de plàstic per pintura

Bossa de roba amb roba de
recanvi

Tovalló de roba i necesser
(raspall i pasta de dents) pel
menjador

Una foto mida carnet del
nen/a

2 paquets de tovalloletes
humides i una capsa de
mocadors

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PRIMER DIA DE CURS
El primer dia de curs els alumnes de Primària seran acompanyats pels pares al pati gran
(planta baixa) on trobaran les seves tutores.

QÜESTIONS GENERALS QUE CAL TENIR PRESENTS
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Arribada: Els nens pujaran sols a les aules de 8:53 fins a les 9 hores i de 14:55 a 15
hores.
Sortida: Els nens es recullen al vestíbul de 12:55 a 13 hores i a la tarda de 16:55 a 17
hores. Poden marxar sols a partir de 4t curs prèvia autorització.
A les 17 hores, el nen que no hagi estat recollit passarà al servei d’acollida.
Si ve a recollir al nen/a una altra persona que no és l’habitual, cal anotar-ho i autoritzarho a l’agenda.
Sempre que fem una sortida cal venir amb el xandall de l’escola.
Cal portar una ampolla d’aigua, marcada amb el nom i un paquet de mocadors a la
motxilla.
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La bata, xandall... han d’estar marcat amb el nom, i els abrics també han de dur una
veta llarga per penjar-los.
Cal fer ús de l’agenda.
Els dies d’Educació Física els alumnes hauran de venir de casa amb el xandall de
l’escola, i portaran una altra samarreta (qualsevol) per canviar-se després.

Els alumnes hauran de portar a l’escola al setembre:
1r i 2n Primària:
Estoig senzill amb: 2 llapis del
nº2, 2 gomes, 2 maquinetes,
plastidecors assortits i regle
de 15 o 20 cm.
Tovalló de roba i necesser
(raspall i pasta de dents) pel
menjador

Bata per pintura

Un rotlle de paper de cuina i
un paquet de tovalloletes
humides

Bata pel menjador

Una capsa de mocadors

Bata per pintura

Un rotlle de paper de cuina i
un paquet de tovalloletes
humides

Bata pel menjador

Mocadors
motxilla

Bata per pintura

Un rotlle de paper de cuina i
un paquet de tovalloletes
humides

Bata pel menjador (opcional)

Mocadors
motxilla

Bata per pintura

Un rotlle de paper de cuina i
un paquet de tovalloletes
humides

Bata pel menjador (opcional)

Mocadors
motxilla

3r Primària:
Estoig senzill amb: llapis del
nº2, gomes, maquineta, 12
colors de fusta i regle de 15
cm
Tovalló de roba i necesser
(raspall i pasta de dents) pel
menjador

de

paper

a

la

4t Primària:
Estoig senzill amb: llapis del
nº2, gomes, maquineta, 12
colors de fusta, regle de 15 o
20 cm, bolígraf blau, vermell i
verd, tippex i un regle de 15
cm
Tovalló de roba i necesser
(raspall i pasta de dents) pel
menjador

de

paper

a

la

5è i 6è Primària:
Estoig senzill amb: llapis del
nº2, gomes, maquineta, regle
de 15 o 20 cm, bolígraf blau,
vermell i verd, tippex i un
regle de 15 cm
Tovalló de roba i necesser
(raspall i pasta de dents) pel
menjador

de

paper

a

la
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

PRIMER DIA DE CURS
El primer dia de curs els alumnes d’ESO seran rebuts a l’Auditori del col·legi i els tutors els
acompanyaran a la seva aula on rebran l’horari general del curs amb la distribució de les
matèries i professors.
13 de setembre:
1r i 2n ESO, d’11:30 a 13:30 hores.
3r i 4t ESO, de 15 a 17 hores.
14 de setembre: els alumnes assistiran en horari personalitzat per entrevista amb el tutor.

QÜESTIONS GENERALS QUE CAL TENIR PRESENTS





Arribada: Els alumnes pujaran puntuals a les aules a les 7:55 i a les 14:55 hores.
La bata, el xandall... han d’estar marcats amb el nom.
Cal fer ús de l’agenda.
Els dies d’Educació Física els alumnes portaran el xandall en una bossa i es canviaran
a l’escola.

Els alumnes hauran de portar a l’escola al setembre:
1r ESO
Material d'escriptura, fulls quadriculats,1 carpeta amb 40 fundes de plàstic, llibreta DNA5,
fundes de plàstic per a fulls, compàs amb adaptador, punta fina 0,2-0,4-0,8, regle 50cm, escaire,
cartabó, transportador, carpeta DN3, 25 làmines DN3 amb marge, pintura plàstica o acrílica (colors
primaris + blanc i negre), paleta, pinzells, drap per netejar.

2n ESO
Material d'escriptura, fulls quadriculats,1 carpeta amb 40 fundes de plàstic, fundes de plàstic
per a fulls, compàs amb adaptador, punta fina 0,2-0,4-0,8, regle 50cm, escaire, cartabó,
transportador, carpeta DN3, 25 làmines DN3 amb marge, pintura plàstica o acrílica (colors primaris
+ blanc i negre), paleta, pinzells, drap per netejar.
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3r ESO
Material d'escriptura, fulls quadriculats,1 carpeta amb 40 fundes de plàstic, fundes de plàstic
per a fulls, una llibreta quadriculada DNA4 sense espiral, compàs amb adaptador, punta fina 0,2-0,40,8, regle 50cm, escaire, cartabó, transportador, carpeta DN3, 25 làmines DN3 amb marge, pintura
plàstica o acrílica (colors primaris + blanc i negre), paleta, pinzells, drap per netejar.

4t ESO
Material d'escriptura, fulls quadriculats,1 carpeta amb 40 fundes de plàstic, fundes de plàstic
per a fulls, una llibreta quadriculada DNA4 sense espiral.

EQUIPACIÓ ESCOLA

COLEX uniformes
www.shop.colexuniformes.com
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