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Benvolgudes famílies i alumnes,

Els dies 5 i 7 de setembre començarà el nou curs escolar 2022-2023 i,
per aquest motiu, us fem arribar aquest plec informatiu amb els aspectes
més importants del funcionament del Centre.

Salutacions,

Escola Nostra Senyora de Montserrat

Parets del Vallès, setembre de 2022
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1. RELACIÓ DEL PERSONAL
REPRESENTANT TITULARITAT Ignasi Canals

DIRECTORA CENTRE Débora Martínez

SUBDIRECTORA CENTRE Vania Castro

DIRECTORA INFANTIL I PRIMÀRIA Cristina Martínez

DIRECTORA SECUNDÀRIA Carolina Fernández

1.1. PROFESSORAT
1.1.1. EDUCACIÓ INFANTIL (EI 3-6)

COORDINACIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL Elisabet Ruiz

GRUP A GRUP B

E.INFANTIL 3 Anys Assumpta Serra

E.INFANTIL 4 Anys Elisabet Ruiz

E.INFANTIL 5 Anys Meritxell Molinero Ana Moreno

ESPECIALISTES EDUCACIÓ INFANTIL

ANGLÈS ORAL Aida Saus / Auxiliar de conversa

RELIGIÓ Maria Masclans

DANSES Jaume Puig

PEDAGOGIA I SUPORT Patrícia Pou / Maria Masclans

EDUCACIÓ EMOCIONAL Virginia Espejo

PSICOLOGIA I ORIENTACIÓ Virginia Espejo
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1.1.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA (EP 6-12)

COORDINACIÓ CICLE INICIAL Ángel Castro

COORDINACIÓ CICLE MITJÀ Júlia Fernández

COORDINACIÓ CICLE SUPERIOR Montserrat Company

GRUP A GRUP B

E.PRIMÀRIA 1 Lluïsa Riba Ángel Castro

E.PRIMÀRIA 2 Judit Villena Mireia Rosés

E.PRIMÀRIA 3 Jaume García Júlia Fernández

E.PRIMÀRIA 4 Judith Casanovas Rosa Mª Pajarols

E.PRIMÀRIA 5 Montserrat Company Ferran Pascual

E.PRIMÀRIA 6 Albana Sanz Dídac Cayuela

ESPECIALISTES EDUCACIÓ PRIMÀRIA

LLENGUA ANGLESA /

ANGLÈS COMPLEMENTÀRIA

Ángel Castro / Judit Villena / Júlia Fernández / Aida Saus / Elena

Padrós / Auxiliar de conversa

LLENGUA CASTELLANA Maite Hernández / Imma Riera / Judith Casanovas / Albana

Sanz

EDUCACIÓ FÍSICA Ferran Pascual / Rosa Pajarols / Dídac Cayuela

MÚSICA Xènia Roca / Mireia Rosés / Judith Casanovas / Jaume Puig

RELIGIÓ Cristina Martínez

INFORMÀTICA / ROBÒTICA Xènia Roca / Jaume Garcia / Jaume Puig

PEDAGOGIA I SUPORT Patrícia Pou / Imma Riera
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EDUCACIÓ EMOCIONAL Virginia Espejo

PSICOLOGIA I ORIENTACIÓ Virginia Espejo

1.1.3. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO 12-16)

COORDINACIÓ 1r CICLE ESO Júlia Gimeno

COORDINACIÓ 2n CICLE ESO Sandra Cristóbal

GRUP A GRUP B

ESO 1 Júlia Gimeno Isabel Pérez

ESO 2 Marta Vázquez Bárbara Polo

ESO 3 Ingrid Calero Sandra Cristóbal

ESO 4 Maite Villarroya Rubén Gilabert

ESPECIALISTES EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

CATALÀ Júlia Gimeno / Miriam Priego / Sandra Cristóbal

CASTELLÀ Isabel Pérez / Miriam Priego / Sandra Cristóbal

ANGLÈS Ingrid Calero / Bárbara Polo

FRANCÈS (OPTATIVA) Bárbara Polo

LLATÍ Miriam Priego

MATEMÀTIQUES Maite Villarroya / Marta Vázquez / Carol Fernández /

Ana Villacé

BIOLOGIA I GEOLOGIA Débora Martínez i Ana Villacé

SOCIALS Isabel Pérez / Júlia Gimeno/ Enric Roig/ Bárbara Polo
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ECONOMIA Júlia Gimeno

FÍSICA I QUÍMICA Maite Villarroya /Carol Fernández

TECNOLOGIA / ROBÒTICA Marta Vázquez / Ana Villacé

CULTURA CLÀSSICA Enric Roig

EDUCACIÓ FÍSICA Rubén Gilabert

MÚSICA Eric Koscina

PSICOLOGIA I ORIENTACIÓ Virginia Espejo

ED. VISUAL I PLÀSTICA Isabel Pérez / Rubén Gilabert

EMPRENEDORIA (OPTATIVA) Júlia Gimeno

ESPORTS ALTERNATIUS (OPTATIVA) Rubén Gilabert

EMOEDUCA’T Virginia Espejo

RELIGIÓ Enric Roig

HORT ESCOLAR (OPTATIVA 1r ESO ) Marta Vázquez

ROBÒTICA (OPTATIVA 2n ESO) Ana Villacé

1.2. PERSONAL NO DOCENT

GERÈNCIA Alicia Rodea

1.2.1. ADMINISTRACIÓ

SECRETARIA Mónica López / Daniel Ruiz

1.2.2. SERVEIS

PERSONAL CUINA I MENJADOR Scolarest
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2. NORMATIVA GENERAL INFANTIL, PRIMÀRIA i

SECUNDÀRIA
2.1. NORMATIVA GENERAL
ENTRADA A L’ESCOLA

L’entrada a l’escola serà sempre per la porta de Lliçà. La porta de Parets només estarà oberta pels

alumnes que venen a peu des del Casc Antic. Per tal de regular les entrades i evitar incidències,

recomanem a totes les famílies que vingueu a l’escola amb transport particular que feu servir l’entrada

de Lliçà.

Les portes de l’escola s’obriran 10 minuts abans de començar la jornada tant al matí com al migdia.

Les portes es tancaran a l’hora de començar la jornada. A partir d’aquesta hora, els alumnes que

arribin tard s’esperaran a secretaria amb un responsable de l’escola fins que se’ls acompanyin a la

classe. És molt important educar la puntualitat ja que és un hàbit que incideix directament en el

rendiment i en l’educació dels alumnes. Si la manca de puntualitat es produeix de forma reiterada,

s’activarà el protocol de disciplina.

En el cas d’haver de recollir als nens i nenes abans de l’hora de sortida, caldrà avisar al tutor/a a

través del correu electrònic i  anar a secretaria a buscar-los.

Pati i menjador

És recomanable venir a l’escola esmorzats i prendre un complement a mig matí a l’hora del pati. No

es podran portar làctics. Recordeu que el dijous és el dia de la fruita i que hauran de portar una peça

preparada per menjar. L’horari de menjador serà de 13:00h a 15:00h.

ACCIDENTS ESCOLARS

L’assegurança escolar està contractada amb UMAS. En cas d’accident a l’escola el protocol serà el

següent:

- Sempre s’avisarà a les famílies encara que es tracti de lesions lleus. L’escola no pot traslladar cap

alumne a un centre mèdic.

- En el cas que fos un accident greu, s’avisarà d’urgències a una ambulància i, aquesta, decidirà a

quin centre traslladaran a l’alumne.

L’assegurança de l’escola contempla diversos centres mèdics on poder portar als alumnes en cas

d’accident. (Consultar-ho a la secretaria de l’escola). Els alumnes no poden utilitzar els serveis sense

comunicar-ho abans a l’escola ja que és aquí on se’ls lliurarà el comunicat d’accident.

No es poden dur a la sanitat pública si l’incident ha tingut lloc a l’escola.
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MALALTIES

Els alumnes que pateixin una malaltia infecciosa, febre o tinguin paràsits al cap no podran assistir a

l’escola fins a la seva total recuperació. Quan un nen o nena estigui malalt/a, us agraïm que ho

comuniqueu a la seva tutora o tutor mitjançant el correu electrònic.

Administració de medicaments

No és responsabilitat de l’escola administrar medicaments. Per tant, l’administració es farà a casa

sempre que sigui possible. Si s’ha d’administrar a l’escola, cal que el pare, mare o tutor legal signi una

autorització i porti un informe mèdic on hi consti: el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha

de prendre, la pauta d’administració i la justificació que expliqui que és necessari administrar-lo en

horari lectiu. El full d’autorització per a l’administració de medicaments el trobareu a la pàgina web a

l’apartat de documents i haurà de ser específic per a cada cas i durada.

ALIMENTACIÓ ESPECIAL / INTOLERÀNCIA AL MENJAR

En cas d‘haver de seguir una dieta especial, s’ha de portar un certificat mèdic especificant el tipus de

dieta que s’ha de fer. Aquest certificat s’ha de lliurar a la secretaria de l’escola durant la primera

setmana de setembre i s’ha de renovar cada any. En cas de no rebre la notificació, es donarà el menú

ordinari de l’escola.

ROBA PERDUDA

Les peces de roba que es van acumulant a secretaria sense que ningú les reclami es portaran a

Càritas de Parets a finals de cada trimestre.

HORARI SECRETARIA

El seu horari serà de 10:30h a 12:30h i de 15:30h a 16:30h. Per parlar amb Direcció, s’haurà

de demanar hora prèviament. Els avisos a secretaria s’han de fer a través del correu electrònic

col-nsmontserrat@xtec.cat. Els avisos per a les mestres s’hauran de fer mitjançant el seus correus

electrònics.

REGALS MESTRES I PROFESSORS

Els mestres i professors de l’escola no podran acceptar regals de les famílies.

mailto:col-nsmontserrat@xtec.cat
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MATERIAL

És força recomanable que els nens i nenes no portin motxilles amb rodes ja que dificulta el trànsit per

les escales.

La roba d’Educació Física s’haurà de portar els dies que toqui l’assignatura i a les sortides que

marquin els tutors/es del curs. Tot ha d’anar marcat amb el nom ben visible. Els alumnes de Primària i

Secundària han de venir amb la roba d’Educació Física dins d’una bossa i es canviaran en els

vestidors.

No és permès portar joguines, pilotes, mòbils, mp3, iPod, càmeres, video-jocs, etc.

Oblits dels alumnes

No està permès que les famílies, dins l’horari escolar, portin a l’escola carpetes, treballs, equips

d’Educació Física,... És important ensenyar als nens i nenes a ser responsables de les seves coses.

COMUNICACIÓ AMB L’ESCOLA

Rebreu les circulars i les informacions per correu electrònic. A la nostra pàgina web

(https://nsmontserrat.com/) hi trobareu informació actualitzada de la nostra escola (circulars,

documents, notícies, fotografies, informacions de l’AMPA, …)

Les entrevistes amb el tutor/a s’hauran de demanar per correu electrònic.

Agenda

És una eina d’organització, planificació i responsabilització davant del treball. El seu bon ús

potenciarà l‘hàbit d’organització del temps i de les tasques escolars, ajudant als alumnes a

responsabilitzar-se i a organitzar-se de manera eficient. La col·laboració de la família es fa del tot

imprescindible, per això, us preguem que tingueu en compte que l’agenda ha d’estar sempre dins de

la motxilla i que cal omplir les dades personals de l’alumne/a. Els alumnes hauran de

responsabilitzar-se d’ensenyar l’agenda. És recomanable que la reviseu cada dia.

Faltes d’assistència

Cal justificar-les a través del correu electrònic. En cas que aquestes siguin reiterades i sense justificar

s’activarà el protocol d’absentisme escolar.

ANIVERSARIS

A l’escola felicitem als nens i nenes pel seu aniversari però recordeu que no és permès portar

pastissos o llaminadures per celebrar-ho. Tampoc es repartiran invitacions a les classes.

https://nsmontserrat.com/
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NORMES DE CONVIVÈNCIA

La convivència a l’escola es regeix per les NOFC. Aquestes són aprovades pel Consell Escolar i

revisades i actualitzades en iniciar cada curs, d’acord amb la normativa vigent. Per tal d’aconseguir

una bona integració dels nostres alumnes, tant a nivell de classe com a nivell general d’escola, el

nostre treball anirà encaminat a reconduir i a reforçar conductes adequades a partir d’una reflexió

personal, fomentant els valors que faciliten la bona convivència (respecte, llenguatge correcte,

vestimenta adequada, ...) En el cas que la conducta d’un/a alumne/a no sigui correcte, s’activarà el

protocol de convivència establert a l’escola i del qual cada any a la reunió de principi de curs se us

informa.

Mòbil

A l’escola no és permès l’ús del telèfon mòbil, en tot el recinte. Tampoc es podrà portar en les

activitats extraescolars ni en les sortides. Segons queda recollit en el Pla de Convivència del centre,

en el moment en que un alumne incompleixi la norma, el mòbil quedarà retingut a l’escola i el pare o

la mare l’haurà de venir a recollir.
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2.2. NORMES D’EDUCACIÓ INFANTIL
Tota la roba que es porta a l’escola ha d’estar marcada. Els alumnes d’EI 3 i 4 anys caldrà que

duguin, a més, una bossa de roba amb una muda sencera de recanvi i es quedarà a la classe.

Durant la jornada escolar s’ha de portar la bata de l’escola. Aquesta bata se l’enduran per rentar els

dimecres i l’hauran de retornar el dijous, exceptuant EI 3 anys que durant el primer trimestre se

l’emportaran cada dia. També caldrà que duguin una altra bata per fer plàstica, aquesta no cal que

sigui el model de l’escola i es portarà a casa per rentar quan les mestres ho creguin oportú. Tant la

bata com la roba d’abric, hauran de portar una veta llarga per poder-les penjar.

Seria convenient portar roba i calçat còmode i, pels nens i nenes d’EI 3 anys, recomanem que aquest

sigui amb velcro per tal que ells sols, de mica en mica, se’l puguin treure i posar fàcilment.

Els dies de psicomotricitat hauran de portar el xandall de l’escola i vambes (no es podrà portar cap

altre roba esportiva que no sigui la reglamentària).

Les mestres, a partir d’octubre, us demanaran entrevistes personals per parlar dels vostres fills i filles

i, durant el curs, sempre que sigui necessari. Les famílies també podeu sol·licitar una entrevista

personal quan ho cregueu oportú mitjançant el correu electrònic.

HORARI ESCOLAR

L’horari escolar és de dilluns a divendres, de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h

Adaptació d’EI 3 anys

Durant la primera setmana de setembre, els nens i les nenes d’EI 3 anys seran dividits en dos grups.

Un grup assistirà de 9:00h a 11:00h i l’altre d’11:00h a 13:00h de manera que puguin fer un primer

contacte amb l’entorn escolar. A cada família, se li informarà de l’horari del seu fill o filla durant

aquests dies.

Entrades

Durant el primer trimestre, els nens i les nenes d’EI 3 anys entraran i sortiran de l’escola acompanyats

per un membre de la família. A partir del segon trimestre, les sortides es faran com la resta

d’alumnat, per la porta de Lliçà o de Parets. I a partir del tercer trimestre, els nens i nenes d’EI 3 anys

entraran sols i faran la fila a la pista com la resta dels seus companys i companyes d’Infantil.

Els alumnes d’EI 4 i 5 anys entraran sols a l’escola i les mestres els esperaran a la pista coberta per

fer la filera. Es demana puntualitat perquè les portes es tornaran a tancar a les 9h i a les 15h. A partir

d’aquesta hora, els alumnes que arribin tard s’hauran d’esperar a secretaria amb un responsable de

l’escola fins que els acompanyin a la classe.
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Sortides

Els i les alumnes d’EI 4 i 5 anys sortiran a les 13:00h i a les 17:00h. Les famílies dels nens i les nenes

d’EI 3 anys entraran a recollir els seus fills o filles a les 13:00h i a les 17:00h, una vegada hagi sortit

tot l’alumnat de l’escola.

És imprescindible que les persones que vingueu a recollir-los sigueu puntuals en la vostra entrada per

no interferir en la sortida dels altres alumnes de l’escola. Una vegada recollit el nen o la nena us

haureu d’esperar que hagin sortit els de primària i no passar entremig de les seves fileres. Si alguna

família d’EI 3 anys teniu un altre fill o filla en un curs superior, aquests us esperaran a la porta fins que

els aneu a buscar.

En cas que algun dia hagueu de recollir els vostres fills abans de l’hora de sortida, cal avisar

prèviament per correu electrònic i anireu a buscar-los a la classe (EI 3 anys) o a secretaria (EI 4 i 5

anys) on haureu d’omplir les dades de registre de sortida de l’alumnat dins de l’horari lectiu.

De la mateixa manera que si un dia no podeu venir a buscar al vostre fill i voleu que el reculli un altre

pare, cal que envieu un correu a la mestra avisant de la situació i autoritzant al pare o mare que l’ha

de recollir.

Els dies de pluja intensa, els familiars podreu entrar a la pista coberta a recollir els vostres nens o

nenes.

Horari pati

- Matí: de 10.30 a 11.00h

- Tarda: de 16 a 16:30h (només EI 3 anys)

És recomanable venir a l’escola esmorzats i prendre un complement a mig matí a la classe. No es

podran portar làctics i tothom haurà de portar el seu esmorzar dins d’una carmanyola. Recordeu que

el dijous és el dia de la fruita i que hauran de portar una peça preparada per menjar. A la tarda,

només portaran berenar els alumnes d’EI 3 anys.

Horari menjador

Els nens i les nenes d’EI 3 anys dinaran de 13:00h a 14:55h a la classe i, després, faran la

migdiada a la mateixa. Caldrà que portin cada dia un pitet a dins de la motxilla i, el dilluns hauran de

portar dins d’una bossa de roba el llençol, que serà retornat el divendres per rentar.

Els nens i les nenes d’EI 4 i 5 anys dinaran de 13:00h a 14:50h al menjador i, després,

participaran de les activitats dirigides pels monitors/es del menjador.
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LLIBRES I MATERIAL

Tant els quaderns de matemàtiques d’EntusiasMAT com tot el material que faran servir els vostres fills

i filles durant el curs el trobaran a la classe el primer dia d’escola.

La roba de psicomotricitat s’haurà de portar posada de casa els dies que estigui estipulat a cada curs i

a les sortides que marquin les tutores. L’equip constarà del xandall de l’escola i la samarreta de

màniga llarga, als mesos de fred, i el pantaló curt i samarreta de màniga curta, pels mesos de més

calor.

COLÒNIES I SORTIDES

Les sortides formen part del projecte pedagògic del centre. En cas de no poder venir a l’escola o a les

activitats per malaltia o altres motius, cal justificar-ho per correu electrònic a la seva tutora. Les

colònies són optatives i se us passarà una circular perquè pugueu fer la reserva de la plaça.

Per fer el pagament de les sortides i colònies se us passarà el rebut pel banc; un pagament trimestral

per les sortides. Dos pagaments per les colònies, un al mes de novembre i l’altre a l’abril. A principi

de curs, se us enviarà una circular amb la relació de sortides i activitats que es faran.

PISCINA

És una activitat extraescolar dins de l’horari lectiu. Més endavant, es donarà informació sobre aquesta

activitat.

COMUNICACIÓ AMB L’ESCOLA

Es farà via correu electrònic. A les entrevistes amb les tutores, caldrà que hi assisteixi (com a mínim)

un dels dos progenitors. En el cas de les famílies de pares separats, és recomanable que hi

compareguin els dos. Per tal de demanar hora per parlar amb la mestra, caldrà enviar un email a la

tutora. Les hores d’entrevista els tutors les comunicaran a les reunions d’inici de curs.
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2.3. NORMES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
HORARI ESCOLAR

L’horari escolar és de dilluns a divendres, de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h

Entrades

Al matí, les portes de l’escola s’obriran a les 8:50h i, al migdia, a les 14:50h. Els alumnes entraran

sols, per ordre de curs, i aniran pujant fins a les aules on trobaran els seus mestres. Es demana

puntualitat a tothom per tal de no interferir l’entrada d’alumnes d’altres etapes.

Sortides

Les famílies recollireu als alumnes a la porta de l’escola. Els nens i nenes de 1r i 2n seran entregats a

les famílies. La resta d’alumnes aniran sortint sols i buscaran als seus familiars. Al migdia,

començaran a sortir a partir de les 12:55h, i a la tarda, a partir de les 16:55h.

En el cas d’haver de recollir els vostres fills/es abans de l’hora de sortida, caldrà avisar al tutor/a,

mitjançant correu electrònic, i anar a secretaria a buscar-los on haureu d’omplir les dades de registre

de sortida de l’alumnat dins de l’horari lectiu.

Horari pati i menjador

El pati serà d’10:30h a 11:00h de dilluns a divendres.

Els alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària hauran de portar el seu esmorzar dins d’una carmanyola

marcada amb el seu nom. La resta d’alumnes de Primària l’hauran de portar embolicat amb un

Boc’n’Roll que també ha d’anar marcat amb el nom ben visible.

L’horari de menjador serà de 13:00h a 15:00h de dilluns a divendres.

LLIBRES I MATERIAL

Recordeu que seguim amb el programa de reutilització de llibres a EP dins del programa de

socialització de l’Ajuntament de Parets del Vallès. Els primers dies d’escola es lliuraran els llibres i el

material als alumnes.

Els alumnes de Primària han de portar la bata fins a 6è. La utilitzaran dins de l’aula i a l’hora de

l’esbarjo. Aquesta es portarà a casa per rentar a final de cada setmana.

Els dies que toqui la matèria d’Educació Física, els alumnes de Primària han de venir amb l’equipació

dins d’una bossa i es canviaran en els vestidors. Recordeu que tot ha d’anar marcat amb el nom ben

visible. També, la portaran a les sortides escolars. Qualsevol incidència caldrà comunicar-la al mestre

de l’assignatura.
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Projecte iPad

Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’EP faran ús d’aparells compartits que seran guardats en un armari a

l’escola quan no s’hagi de fer servir.

Els alumnes 5è i 6è d’EP portaran el dispositiu a casa cada dia i és responsabilitat de l’alumne dur-lo

a l’escola amb la bateria carregada. Durant les hores de pati i de menjador, l’iPad romandrà desat a

l’aula tancada amb clau.

Tots els alumnes són responsables dels aparells. N’han de tenir cura i fer-ne un bon ús. Els primers

dies de curs s’explicarà als alumnes la normativa i protocol específic. Més endavant se us lliurarà la

normativa d’ús.

ACTIVITATS I SORTIDES

Les sortides formen part del projecte pedagògic del centre. En cas de no poder venir a l’escola o a les

activitats per malaltia o altres motius, cal justificar-ho per correu electrònic a la seva tutora. Les

colònies són optatives i se us passarà una circular perquè pugueu fer la reserva de la plaça.

Per fer el pagament de les sortides i colònies se us passarà el rebut pel banc. Per a les sortides, un

pagament trimestral. Per a les colònies, dos pagaments; un al mes de novembre i l’altre a l’abril.

Cada trimestre, se us enviarà una circular amb la relació de sortides i activitats que es duran a terme.

COMUNICACIÓ AMB L’ESCOLA

La comunicació amb l’escola seguirà sent via email. Per aquest motiu, les entrevistes amb el tutor/a

s’hauran de demanar per correu electrònic. A les entrevistes amb els tutors, caldrà que hi assisteixi

(com a mínim) un dels dos progenitors. En el cas de les famílies de pares separats, és recomanable

que hi compareguin els dos. Les hores d’entrevista, els tutors les comunicaran a les reunions d’inici

de curs.
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2.4. NORMES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
HORARI ESCOLAR

Les classes seran dilluns i dimarts de 8:30h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h. Els dimecres, dijous i

divendres començaran a les 8:00h del matí i finalitzaran a les 14:30h.

Horari pati i menjador

● Dilluns i dimarts:

pati 11:30h - 12:00h.

Dinar 13:00h - 15:00h.

● Dimecres, dijous i divendres:

pati 11:00h - 11:30h.

Dinar de 14:30h - 15:15h

ACCÉS A L’ESCOLA, ENTRADES I SORTIDES

Puntualitat i assistència.

La puntualitat és responsabilitat de cada alumne. La falta de puntualitat la controlarà el tutor i

secretaria. En cas de no assistència a l’escola o qualsevol canvi d’horari en les entrades i sortides cal

notificar-ho a secretaria i al tutor per escrit via e-mail o per telèfon. Les entrades i sortides fora d’hora

es faran per l’entrada principal de l’escola passant per secretaria. S’haurà de signar a un registre que

hi haurà a secretaria, l’entrada i sortida de l’alumne dins de l’horari escolar.

Entrades

Al matí, tots els alumnes accediran per la porta d’entrada de l’edifici de l’etapa. Es demana puntualitat

a tothom. La porta s’obrirà a les 8:25h/7.55h i es tancarà a les 8:30h/8:00h. A partir d’aquesta hora els

alumnes que arribin tard hauran d’accedir per la porta principal de l’escola passant per secretaria i

s’hauran d’esperar amb el professor de guàrdia per ser acompanyats a la seva aula.

Sortides

Els alumnes sortiran els dilluns i dimarts a les 13:00h i a les 17:00h. La resta de dies ho faran a les

14:30h.

ESMORZAR

Tothom ha de venir esmorzat a l’escola. És molt recomanable l’ús del Boc'n Roll per reduir residus.
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LLIBRES I MATERIAL

Els alumnes d’ESO treballaran majoritàriament amb llicències digitals que es compraran des de

l’escola. Tot i així, recordeu que podeu consultar tota aquesta informació al web del col·legi.

Els alumnes de Secundària han de venir amb la roba d’Educació Física dins d’una bossa i es

canviaran en els vestidors. També caldrà portar posat el xandall de l’escola a les sortides que marquin

els tutors/es del curs. Recordem que la roba d’Educació Física és obligatòria per poder fer la matèria.

Qualsevol incidència caldrà comunicar-la al professor de la matèria.

Projecte iPads

L’alumne és responsable de l’aparell, n’ha de tenir cura i fer-ne un bon ús (hi ha una normativa i

protocol específic que s’explicarà als alumnes els primers dies de curs). El dispositiu anirà a casa

cada dia i és responsabilitat de l’alumne dur-lo amb la bateria carregada. Durant les hores de pati,

l’iPad romandrà desat a l’aula tancada amb clau.

SORTIDES ESCOLARS

Les sortides formen part del projecte pedagògic del centre. En cas de no poder venir a l’escola o a les

activitats per malaltia o altres motius, cal justificar-ho per correu electrònic a la seva tutora. Per fer el

pagament de les sortides se us passarà el rebut pel banc; un pagament trimestral per les sortides.

COMUNICACIÓ AMB L’ESCOLA

La comunicació entre la família i l’escola pot ser per via telefònica, a través de l’e-mail i amb les

entrevistes amb el tutor. Cada tutor té un horari per atendre les famílies dins l’horari lectiu dels

professors/es, per demanar hora cal fer-ho a través d’un e-mail directament al tutor.

ALTRES

L’ús de telèfons mòbils queda prohibit dins de l’horari escolar. La normativa es donarà a l’inici del curs

als nois i noies i a les famílies a les reunions informatives i està penjada al web de l’escola:

https://nsmontserrat.com/

https://nsmontserrat.com/
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3. CALENDARI ESCOLAR
★ PRIMER TRIMESTRE

○ EI i EP (Del 5/09 al 25/11)

○ ESO (Del 7/09 al 25/11)

○ Vacances de Nadal del 22 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos)

○ Darrer dia de classe 21 de desembre a les 13:30h

Octubre Novembre Desembre

Dies festius

12/10 (dimecres)
Festa Hispanitat

1/11 (dimarts)
Festa de Tots Sants

6/12 (dimarts)
Festa de la Constitució

31/10 (dilluns)
Festa de lliure disposició

8/12 (dijous)
Festa Immaculada Concepció

9/12 (divendres)
Festa de lliure disposició

Activitats de
l’escola

Del 11 al 17/10
Campanya Domund

18/11
Celebració
d’aprenentatge

Del 28/11 al 7/12
1 euro solidari “Cap nen sense
joguina”

20/10
Mare Úrsula

18/12 (diumenge)
Missa Nadal i visita classes

28/10
Castanyada

★ SEGON TRIMESTRE

○ EI i EP (Del 28/11 al 17/03)

○ ESO (Del 28/11 al 10/03)

Gener Febrer Març

Dies festius
23/01 (dilluns)
Festa Major d’hivern

20/02 (dilluns)
Festa de lliure disposició

Activitats de
l’escola

30/01
Dia de la Pau

17/02
Carnestoltes

10/03
Celebració d’aprenentatge

22/02
Dimecres de Cendra
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★ TERCER TRIMESTRE

○ EI i EP (Del 20/03 al 9/06)

○ ESO (Del 13/03 al 2/06)

■ Treballs de Síntesi (Del 5 al 9 de juny)

■ Projecte de competències (Del 12 al 16 de juny)

○ Vacances Setmana Santa del 1 al 10 d’abril (ambdós inclosos)

○ Darrer dia de classe 22 de juny a les 13:30h per Infantil i primària, 20 de juny per ESO.

Abril Maig Juny

Dies festius

1/05 (dilluns)
Dia del treballador

2/05 (dimarts)
Festa de lliure disposició

29/05 (dilluns)
Pentecosta

Activitats de
l’escola

21/04
Sant Jordi

Mes de Maria 9/06
Celebració d’aprenentatge

23/04 (diumenge)
Festa Montserrat (famílies)

Del 9 al 15/05
Setmana de les famílies

9/06 (divendres)
Festa comiat 4t ESO

27/04
Festa Montserrat
(alumnes)


