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2. OBJECTIUS DE CURS
•

Ser conscients de la importància d’ aconseguir fer realitat
el nostre horitzó educatiu.

•

Completar el procés d'innovació per tal d'aconseguir
alumnes conscients, competents i compromesos.

•

Treballar competencialment totes les àrees per millorar
el procés d'ensenyament-aprenentatge.

•

Fer de la codocència, el treball cooperatiu i l'aprenentatge
entre iguals una eina per aconseguir els objectius
educatius.

3. ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ
Equip directiu
Titular: Gna. Saturnina Ruiz Delgado
Dimarts de 9:00 a 10:00 h
Dimecres de 16:00 a 17:00 h
Director Pedagògic: Jordi Amatller i Bou
Dilluns i dimecres de 8:30 a 9:30 h
Dimarts i dijous de 16:30 a 17:30 h
Cap d’estudis d’EI i EP: Joana Cardosa Moreno
Dilluns de 9:00 a 10:00 h
Divendres de 16:00 a 17:00 h
Cap d’estudis d’ESO: Mª del Mar Bartolomé
Dilluns de 15:15 a 16:15 h
Dijous de 9:00 a 10:00 h
Consell Escolar
President del Consell:
Jordi Amatller i Bou
Representants de la titularitat:
Gna. Rosa Campo García
Saturnina Ruíz Delgado
Miguel Ángel Yáñez Moreno
Representants dels professors:
Mireia Gento Sallarés
Encarna García Ariza
Xavier Cebrián Pérez
Marta Rodríguez Álvarez
Representants dels pares dels alumnes:
Héctor Gómez Denegri Pons
Cristina Martí Barrera
Carmen Ojeda Puig
Rosa Mª Rodríguez López
Representants d’alumnes:
Ainhoa Barrientos Calvo
Georgina Costa Cervera
Representant d’Administració i Serveis:
Ana Casado Sarandeses

Equip psicopedagògic
Psicòloga: Carmen López Dominguis
Psicòloga: Ana Mª Gómez Sánchez
Cap d’estudis d’EI i EP: Joana Cardosa Moreno
Cap d’estudis d’ESO: Mª del Mar Bartolomé Gallego
Equip de coordinació d’EI i EP
Cap d’estudis: Joana Cardosa Moreno
Coordinadora d’EI: Rosario Chacón
Coordinadora de C. Inicial: Irene Giménez
Coordinadora de C. Mitjà: Laura Mirabete Yscla
Coordinador de C. Superior: Eva Olvera
Equip de coordinació d’ESO
Cap d’estudis: Mª del Mar Bartolomé
Coordinador: Daniel Tarrida
Coordinadora: Rosa Lanceta Sans
Equip de pastoral
Cap de departament: Rosa Lanceta Sans
Sacerdot: P. Miguel García Bailach
Mireia Ruíz Sierra
Laura Mirabete Yscla
Recepció
Secretària: Cristina Rodríguez Masegosa
Conserge: Ana Díaz Villent (matí)
Ana Egea Fernández (tarda)
Acollida matinal: Ana Casado Sarandeses

4. CALENDARI CURS 2019-2020
Primer Trimestre
Del 12 de setembre al 20 de desembre.
SETEMBRE
.
● 10 Alumnes nous EP i ESO a les 12:00 h
● 11 Diada de Catalunya.
● 16 Consell Escolar a les 17:30 h
● 24 Festivitat de la Mercè.
OCTUBRE
● 7 Reunió de pares de 4t d'ESO a les 18:00 h
● 12 Festivitat del Pilar
● 14 Reunió de pares de 3r d'ESO a les 18:00 h.
● 19 d’octubre Dissabte en Família
● 20 Diada del Domund.
● 21 Reunió de pares de 2n d'ESO a les 18:00 h.
● 29 Reunió de pares de 1r d'ESO a les 18:00 h.
NOVEMBRE
● 1 Festivitat de Tots Sants.
● 4 Festa de lliure elecció d’acord amb el Consell Escolar,
segons la normativa del Departament d’Educació.
DESEMBRE
● 6 Dia de la Constitució.
● 11 al 18 Campanya de solidaritat nadalenca.
● 14 Nadales a la Parròquia Sant Ramon Nonat.
● 19 Celebració de l’Eucaristia de Nadal a les 17:30 h.
● 20 Finalitzen les classes del primer trimestre al migdia

Segon Trimestre
Del 8 de gener al 3 de març
GENER
●
●
●
●
●
●

8 Inici de les classes del segon trimestre
14 al 20 Setmana de Joan Collell.
20 Aniversari del naixement de Joan Collell.
26 Diada de la Infancia Missionera.
27 al 31 de febrer Setmana de la Pau i la Solidaritat.
30 Dia Escolar de la No-violència i la Pau. Actes conjunt escola.

FEBRER
● 2 Dia de la Fundació de la Congregació de les Serventes del
Sagrat Cor de Jesús.
● 12 i 13 Competències Bàsiques 4t ESO.
● 24 Festa de lliure elecció d’acord amb el Consell Escolar,
segons la normativa del Departament d’Educació.
● 26 Dimecres de Cendra.
MARÇ
● 25 al 27 viatge-convivència de 2n d’ESO.
● 7 al 12 viatge de 4t d’ESO.

Tercer Trimestre
Del 14 d’abril al 19 de juny

ABRIL
● 3 Finalitzen les classes del segon trimestre.
● 14 Inici de les classes del tercer trimestre.
● 24 Celebració dels Jocs florals a l’escola per l’ ESO.
MAIG
● 1 Festa del treball. Sant Josep Obrer.
● 29 Festa de lliure elecció d’acord amb el Consell Escolar,
segons la normativa del Departament d’Educació
JUNY
●
●
●
●
●
●
●
●

1 Festivitat de la Pasqua de Pentecosta.
5 Comiat dels alumnes de 4t d’ESO a les 20:00 h
11 Celebració de l’Eucaristia del Sagrat Cor a les 17:30 h.
12 Celebració del Sagrat Cor a l’escola. Activitats esportives a
l’ESO.
16 al 19 Recuperacions de l’ESO.
19 Finalitzen les classes del tercer trimestre al migdia
26 Entrega notes de l'ESO.
29 Entrevistes pares ESO.

5. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
●
●
●
●

Educació en valors
Projectes
Tallers
Activitats formatives religioses

6. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
●
●
●
●
●
●
●
●

Bàsquet
Anglès
Ball modern
Còmic
Teatre
Escacs
Urban dance
Robòtica

7. SERVEIS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gabinet psicopedagògic
Orientació acadèmica, professional i pastoral
Grups d’atenció a la diversitat
Biblioteca
Pastoral
FEAC
Revista escolar
Secretaria
Menjador
Acollida matí i tarda

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
8. HORARI
Matí:
Dimarts, dijous i divendres de 8:00 a 13:15 h
1r ESO
Dilluns i dimecres de 9:00 a 13:15 h

Dilluns, dimecres i divendres de 8:00 a 13:15 h
2n ESO
Dimarts i dijous de 9:00 a 13:15 h
3r ESO
4t ESO

Tots els dies de 8:00 a 13:15 h

Tarda:
1r ESO
2n ESO

Tots els dies de 15:15 a 17:15 h

3r ESO
4t ESO

Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15:15 a
17:15 h

9. PROFESSORAT
Professors

Tutoria

Horari de visita

Encarna García

1r

Dijous 12:20-13:15 h

Esther Romera

1r

Divendres 12:20-13:15 h

Mª Teresa García

1r

Dilluns 16:15 -17:15 h

Daniel Tarrida

2n

Dijous 12:20-13:15 h

Mireia Gento

2n

Dilluns 09:00 - 10:00 h

Montserrat Ramírez

2n

Divendres 10:00-11:00 h

Rosa M. Lanceta

3r

Dimarts 15:15-16:15 h

Xavier Vitalla

3r

Dimecres 09:00 - 10:00 h

Laia Rosell

3r

Dimecres 15:15-16:15 h

Alejandro Hernando

4t

Divendres 11:20-12:15 h

Sara Menéndez

4t

Dijous 10:00-11:00 h

Roberto Rodríguez

4t

Dilluns 11:20-12:15 h

Jordi Amatller

dilluns 09:00 - 10:00 h

M.Mar Bartolomé

Dilluns 15:15-16:15 h

Gna. Rosa Campo

Divendres 10:00-11:00 h

Gna. Saturnina Ruiz

Dimarts de 9:00 a 10:00 h

10. CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS DE CURS
Ser conscients de la importància d’ aconseguir fer realitat el
nostre horitzó educatiu.

•

▪
•

Continuar treballant les actituds per tal de perfilar el nostre
Horitzó Educatiu.

Completar el procés d'innovació per tal d'aconseguir alumnes
conscients, competents i compromesos.
▪

•

Continuar amb la implantació dels Projectes a 3r i 4t d’ESO

Treballar competencialment totes les àrees per millorar el
procés d'ensenyament-aprenentatge.
▪

•

Avaluar els alumnes amb criteris competencials a totes les
assignatures

Fer de la codocència, el treball cooperatiu i l'aprenentatge
entre iguals una eina per aconseguir els objectius educatius.
▪
▪

Preparar una metodologia competencial per fer classe.
Incorporació de l’aprenentatge entre iguals a les diferents
assignatures.

11. INFORMACIÓ GENERAL

- Comprèn quatre cursos acadèmics que es cursen normalment entre
els dotze i els setze anys.

- Les

matèries comunes dels tres primers cursos de l'Educació
Secundària Obligatòria són les següents:
● Llengua catalana i literatura
● Llengua castellana i literatura
● Llengua anglesa
● Ciències socials: geografia i història
● Ciències de la naturalesa:
▪ Biologia i geologia
▪ Física i química
● Matemàtiques
● Educació física
● Música
● Educació visual i plàstica
● Tecnologia
● Religió
● Tutoria

- A 1r i 2n ESO dediquem sis hores a treballar de forma interdisciplinar
a partir d’aprenentatges basats en projectes.

-A

3r i 4t ESO dediquem quatre hores a treballar de forma
interdisciplinar a partir d’aprenentatges basats en projectes.

- A 2n i a 3r els alumnes han de cursar 2 matèries optatives, una cada
quadrimestre, a escollir entre les ofertades a cada curs:
● 2n ESO:
■ Meteorologia
■ Voilà le français
■ Robòtica (First Lego League: Hydro dynamics)
■ KET: Cambridge exam
● 3r ESO:
■ Robòtica (First Lego League: Hydro dynamics)
■ Emprenedoria
■ Voilà le français

- Tots els alumnes de quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria
han de cursar les matèries següents:
● Llengua catalana i literatura
● Llengua castellana i literatura
● Llengua anglesa
● Ciències socials: geografia i història
● Matemàtiques
● Educació física
● Religió
● Tutoria
● 3 matèries optatives específiques a escollir d'entre les següents:
■ Economia
■ Biologia i geologia
■ Tecnologia
■ Llengua francesa
■ Física i química
■ Filosofia

- A 4t d’ESO, tot l'alumnat ha de realitzar un Projecte de recerca en
equip. Aquest projecte ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats
de descoberta i recerca. Aquestes han de ser realitzades per l'alumnat
entorn d'un tema escollit i acotat per ell mateix sota el guiatge del
professorat.

- A 4t d’ESO, tot l’alumnat ha de realitzar un projecte d’aprenentatgeservei.

- Per tal de garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per

continuar el procés educatiu amb èxit, l’escola ha establert les
següents mesures:
● Grup reduït d’atenció a la diversitat de matemàtiques a 3r d’ ESO.
● Adaptacions en la programació ordinària de l’aula.
● Català i castellà per a alumnes d’incorporació tardana.
● Plans individualitzats en totes les àrees per als alumnes que
presenten necessitats educatives específiques.

- El curs està dividit en tres avaluacions i una prova extraordinària al
juny. El professor de cada matèria presentarà a principi de curs els
criteris d’avaluació.

- Es promociona al curs següent quan, a la finalització del curs, s’ha
obtingut avaluació positiva en totes les matèries, o bé quan es té
avaluació negativa, com a màxim, en dues matèries, sempre que no
siguin simultàniament dues de les següents: llengua catalana i
literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques. Per a la
promoció, cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en
diferents cursos són matèries diferents.

- L’alumne pot recuperar les matèries pendents de cursos anteriors

aprovant una avaluació d’aquella mateixa matèria durant el present
curs.

- L’alumne pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades,

com a màxim, dins de l’etapa. De manera excepcional podrà repetir
dues vegades a quart curs, si no ha repetit en cursos anteriors.

- L’alumnat

que en finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria ha
assolit els objectius de les matèries cursades o bé quan té avaluació
negativa com a màxim en dues matèries a les proves extraordinàries
de juny, sempre que no siguin simultàniament dues de les següents:
llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i
matemàtiques obté el títol de graduat. Per a l’obtenció del títol de
graduat cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en
diferents cursos són matèries diferents.

- Amb l’objectiu de poder fer un seguiment personalitzat de tots els
alumnes, cada nivell té tres tutors.
La tutoria consta d’una sessió setmanal amb tot el grup classe, i una
sessió dedicada a entrevistes individuals amb els alumnes.

12. NORMES DE CONVIVÈNCIA I FUNCIONAMENT
Els valors sobre els quals es fonamenta la programació anual de l’escola
són: el respecte, l’esforç, la solidaritat, l’autonomia i la creativitat. Per
aconseguir-ho, cal que tots respectem i assumim les Normes de
convivència i funcionament de la nostra escola.
RELACIÓ ALUMNES-PROFESSORS I PERSONAL NO DOCENT
· L’actitud a l’escola ha de ser sempre correcta i respectuosa envers els
companys i els altres membres de la Comunitat Educativa.
· S’entén que el respecte entre els alumnes és fonamental per a la bona
convivència de l’escola. S’ha de parlar correctament, utilitzar un
vocabulari adient i evitar paraules grolleres. Per adreçar-se als companys
s’ha de fer servir el nom o el cognom de forma adequada, mai un malnom.
· Per millorar i fer més agradable la nostra convivència, hauríem d’utilitzar
sempre expressions tan habituals com per exemple: “bon dia”, “gràcies”,
“si us plau”,…
ABSÈNCIES I RETARDS
La puntualitat és una qualitat que la nostra societat exigeix.
· Tothom ha d’arribar puntual a les classes i a qualsevol altra activitat a
l’escola. Els retards a les entrades hauran de ser justificats per escrit.
Durant aquella hora s’haurà de romandre a l’aula de guàrdia i es podrà
incorporar a la seva classe en iniciar la següent sessió.
· Les absències s’hauran de comunicar a l’escola per telèfon; a més a més
de la comunicació telefònica, cal anotar el motiu de l’absència a l’agenda
escolar i presentar-la al tutor corresponent a l’incorporar-se a les classes.
· No és permès d’absentar-se d’una classe o de l’escola durant l’horari
escolar sense una autorització escrita dels pares. Aquesta s’haurà de
mostrar al tutor i als professors corresponents.
· En cas de malaltia infecto-contagiosa, per reincorporar-se a les classes,
cal portar el certificat d’alta mèdica.
· Les absències i els retards reiterats no justificats comportaran l’aplicació
de mesures.

ENTORN DE L’ESCOLA
· Les actituds i el comportament a l’entorn del centre han de ser les
mateixes que es contemplen a l’escola.
· Per la seva seguretat i per no obstaculitzar el pas dels vianants, els
alumnes s’hauran d’esperar dins del pati de l’escola i no al carrer.
MOBILITAT DINS L’ESCOLA
· L’accés a les aules i altres dependències de l’escola es farà amb ordre,
amb la màxima agilitat possible i sense molestar.
· Durant el canvi de matèria, els alumnes restaran dins la seva aula
asseguts.
· Durant el canvi d’aula, cada professor acompanyarà el seu grup a l’aula
que li pertoqui.
· Els alumnes només podran fer servir l’escala de secundària.
·Els alumnes sortiran de classe de manera controlada i baixaran
directament al pati i no s’aturaran als vestíbuls.
PATIS I ESBARJOS
· Durant l’hora del pati les aules restaran tancades. Ningú no podrà
romandre ni a les classes, ni als passadissos, ni als lavabos.
· El pati s’ha de mantenir net fent servir les papereres. Cada setmana, un
grup d’alumnes, segons el calendari establert a principi de curs, haurà de
recollir les deixalles del terra.
· S’ha d’evitar jocs violents i actituds agressives.
· El pati està destinat al primer cicle de l´ESO.
· El segon cicle estarà a la terrassa.
· El retorn a les classes, un cop finalitzat el pati, ha de ser puntual. Per
aconseguir aquest objectiu, la baixada a les classes es farà per cursos
començant per tercer.
SORTIDES, CONVIVÈNCIES I VIATGES
· L’assistència a aquestes activitats estarà condicionada per l’actitud, el
treball i l’aprofitament a l’aula.

OBJECTES PERSONALS
· L’escola no es fa responsable dels objectes personals desapareguts o
bé extraviats a les seves instal·lacions.
· No es poden utilitzar, ni tenir a la vista telèfons mòbils i altres aparells
electrònics que no siguin d’ús escolar en cap dependència de l’escola, ni a
les sortides. Aquests han d’estar guardats. En cas d’incompliment serà
retirat, i els pares hauran de passar a recollir-lo per direcció.
· No es poden portar correctors (Tipp-Ex) líquids, ni retoladors gruixuts.
L’incompliment de la norma comportarà la retirada dels objectes sense
devolució.
· No es poden portar monopatins.
RECINTE ESCOLAR
· Tal com mana la legislació vigent a Catalunya, està totalment prohibit
fumar i consumir begudes alcohòliques durant qualsevol activitat escolar
(dins o fora del centre).
· Només es pot menjar i beure al pati. Tan sols es pot consumir aigua,
batuts i sucs.
· No es poden menjar llaminadures en tot el recinte escolar.
· L’aula i el recinte escolar sempre han de quedar nets i en ordre. Cal
utilitzar les papereres.
· Els alumnes no podran entrar a la sala de professors, a la fotocopiadora
i als despatxos de direcció i secretaria.
MATERIAL DE L’ESCOLA
· El mobiliari i material de l’escola hi són per treballar tothom i ha de
conservar-se en perfecte estat.
· L’agenda escolar és un mitjà de comunicació entre l’escola i els pares,
per tant, s’ha de portar cada dia i conservar-la en perfecte estat.
Recordem que aquesta agenda no és un “diari personal” i que els
professors i pares hi tenen accés permanent. Per aquest motiu, a l’agenda
no hi poden haver continguts grollers, ofensius, xenòfobs, sexistes,...

TREBALL A CLASSE
· El començament de les classes ha d’ésser puntual i àgil per tal d’afavorir
l’aprofitament del temps.
· Es considera que sense ordre no es pot treballar a l’aula.
· Es fonamental mantenir el torn de paraula i saber respectar els
companys i professors.
PRESENTACIÓ DE TREBALLS I PROVES D’AVALUACIÓ
· Totes les proves d’avaluació són obligatoris per a tots els alumnes.
● La presentació, la cal·ligrafia, l’ortografia i els marges són
fonamentals.
● Els treballs d’avaluació s’han de fer sempre amb bolígraf, amb tinta
negra o blava.
● És obligatori utilitzar el bloc de fulls d’examen de l’escola.
● En els exàmens caldrà que hi constin les dades personals,
l’assignatura, l’avaluació i la data i no es podrà utilitzar corrector
(Tipp-Ex) en els treballs i exàmens.
· Quan un alumne no realitzi un examen en la data assenyalada l’haurà
de realitzar quan el professor decideixi.
· Els exàmens de juny tan sols es poden realitzar en els dies programats.
Per a poder fer aquests exàmens és imprescindible presentar les feines
d’estiu.
· Els treballs han de seguir les normes de presentació donades a classe.
Els que les incompleixin hauran de repetir-lo. S’han de presentar el dia
assenyalat obligatòriament.
· L’acumulació de faltes de presentació de deures comportarà
conseqüències respecte a l’avaluació de l’actitud de l’alumne i realització
de treballs en horaris establerts pel professor.
MENJADOR
· El servei de menjador és diari i continu. Preguem a les famílies
s’abstinguin del servei esporàdic de menjador, si no és per necessitat. ·
Quan sigui necessari sol·licitin a recepció les dades per tal de fer el
pagament avançat en un caixer automàtic.

ASSEGURANÇA ESCOLAR
El col·legi té una pòlissa d’accidents i responsabilitat civil. En cas d’accident
i requeriment d’assistència mèdica actuarem de la forma següent:
● Si és urgent: portem a l’alumne/a al metge i avisem a la família.
● Si no és urgent: s’avisa la família perquè procedeixi com cregui més
oportú.
● Centre assistencial per a accidents:

Accidents en general: Centre Mèdic LABOR
C/ Muntaner, 42. (Entre Consell de Cent i Diputació). Barcelona.
(Per anar aquest centre cal portar el part que donarà el col·legi).
VESTIT I IMATGE
· Tots els alumnes s’han de vestir d’una manera adient, acurada i adequada
a la vida escolar. Per aquesta raó s’han de seguir les següents
consideracions a l’hora de vestir:
1. Camisa, brusa, polo o samarreta amb màniga llarga o curta, sense
inscripcions o dibuixos irreverents o ofensius, amb una llargada per
sota de la cintura. No poden ser ajustades, transparents, amb les
espatlles al descobert ni amb talls o forats.
2. Pantaló llarg o curt tipus bermuda, faldilla a l’alçada dels genolls o
malles (no mitges). Aquestes peces de roba han d’anar a l’alçada
de la cintura, de manera que no permeti veure la roba interior. No
es pot portar pantalons amb talls o forats.
3. 1r i 2n ESO: Els pantalons per a fer esport només es poden portar
el dia d’Educació Física, i aquests han de ser els de l’uniforme.
· S’ha de cuidar l’aspecte extern: no està permès portar els cabells tenyits
de colors llampants o tallats de forma extravagant (rastes, crestes,...).
Tampoc són permesos ni els pírcings, ni els tatuatges. Els nois tampoc
poden portar arracades.
· En el recinte escolar no es poden portar gorres.
· A la classe d’Educació Física s’ha de fer servir la indumentària esportiva
de l’escola:
● Xandall de l’escola.
● Samarreta i pantaló curt esportiu de l’escola.
● Vambes adequades a la pràctica esportiva (no de vestir).
● Samarreta de recanvi.
● Desodorant roll-on. (no esprai)
· Si la classe és al matí, es recomana canviar-se i venir amb roba de carrer
a la tarda.
· A l’aula de tecnologia i al laboratori cal portar bata blanca.

· L’incompliment de les normes del vestir comportarà mesures correctores
d’aplicació immediata.
ORDINADOR PORTÀTIL
Els ordinadors portàtils dels alumnes tenen la mateixa consideració que els
llibres de text. Per tant, han de ser tractats correctament i seguint aquestes
normes:
· Cada ordinador i carregador ha de portar una enganxina on hi consti el
nom i cognoms de l’alumne.
· La càmera de l’ordinador ha d’estar tapada.
· Cada alumne s’ha de fer responsable del seu ordinador, de les seves
contrasenyes personals i/o de la seva clau.
· L’ordinador és de l’alumne i ell ha de prendre les mesures necessàries
per evitar el furt, les avaries i els accidents.
· No s’ha d’obrir l’ordinador fins que el professor ho digui explícitament.
Durant l’explicació i en el canvi de classe, la pantalla haurà d’estar baixada.
· L’ordinador és una eina d’ús acadèmic i, per tant, no es pot fer servir per
a cap altra finalitat personal, com ara: descarregar o desar música, fotos,
vídeos o qualsevol programa informàtic.
-Els accessos directes i la distribució de les icones només es poden canviar
per indicació del professor.
· L’ordinador només es pot utilitzar a les aules i en horari de classe.
· No es pot xatejar, ni entrar en fòrums aliens, ni en xarxes socials, ni
accedir a cap pàgina que no hagi estat autoritzada pel professor.
· El professor pot revisar l’ordinador en qualsevol moment. Quan se’n faci
un mal ús, el pot retirar.
· Els arxius de treball es desaran, com a mínim en dos llocs: a la unitat D,
en una unitat externa (USB) o en un espai virtual. No es pot compartir l’USB
ni l’ordinador amb cap company.
· En finalitzar el matí i la tarda s’hauran de deixar els portàtils al seu armari
tancats amb cadenat. La resta d’hores el professor indicarà si cal tenir
l’ordinador a sobre de la taula o bé al calaix.
· En funció del temps restant de bateria, es connectarà l’ordinador a la
xarxa elèctrica en finalitzar les classes del matí o la tarda. L’ordinador no
pot estar connectat a la xarxa elèctrica durant la seva utilització.
· Dilluns l’alumne portarà l’ordinador amb el 100% de recàrrega i el
carregador corresponent. L’ordinador restarà a l’escola fins divendres. El
divendres l’armari ha de quedar sense cadenat.
· A l’armari només es pot guardar l’ordinador, el carregador i la funda.
· Cal portar auriculars que s’utilitzaran exclusivament quan el professorat
ho indiqui.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Els recordem que no ens està permès l’administració de medicaments a
l’escola, és responsabilitat de la família. No obstant, si dins l’horari escolar
l’alumne ha de prendre alguna medicació, es indispensable que portin la
recepta mèdica i que especifiquin per escrit, el nom, l’horari, la dosificació
corresponent i les condicions de conservació.
En cas contrari no ens serà permès administrar el medicament. De tota
manera, és preferible que els horaris dels medicaments no corresponguin
amb els escolars.
CLASSIFICACIÓ DE FALTES DE CONVIVÈNCIA I CONSEQÜÈNCIES
FALTES LLEUS
● Ús de vocabulari inadequat
● No mantenir nets i endreçats l’aula i el propi espai
● Menjar xiclets i llaminadures al recinte escolar
● Falta de material per a qualsevol assignatura
● No portar l’agenda
● Portar un vestuari no adequat o xandall fora d’hores
● Portar mòbil i altres aparells electrònics
● Faltes de puntualitat: a les entrades i entre classes
● No respectar el material de l’escola
● Fer un mal ús de l’ordinador portàtil
FALTES GREUS
● Faltar al respecte a companys i professors:
○ Companys: riure si s’equivoca, insultar,...
○ Professors: ignorar-lo, riure si s’equivoca, adormir-se,
interrompre sistemàticament el ritme de la classe,
gesticulació despectiva,...
● Agressions físiques i/o verbals
● Apropiar-se indegudament d’objectes aliens
● Fumar o beure begudes alcohòliques a les activitats escolars
● Falsificar firmes en documents escolars
● Fer un mal ús de l’ordinador portàtil de forma reiterada
● Retards continuats o absències sense justificar
Estem elaborant un Pla de Convivència amb un procés de Mediació per a
la resolució de conflictes a nivell de tota l’escola que ja s’ha iniciat.

13. SORTIDES I ACTIVITATS CULTURALS
1r ESO

ACTIVITAT

TRIMESTRE

DIES

LLOC

SE

1r

23
setembre

Parc natural de Collserola

SE

1r

31 octubre

Espluga de Francolí

AC

1r

12
novembre

Cinema Fòrum

XE

1r

7
novembre

Guàrdia Urbana

AC

2n

31 gener

Cursa solidària

SE

2n

21 febrer

Cosmocaixa

AC

3r

21 abril

Cursa d’orientació

3r

24 abril

Jocs Florals

XE

3r

maig

Maleta pedagògica: El
petit príncep

AC

3r

27 maig

Jornada de la música

SP

3r

maig-juny

Mercat de Collblanc

SP

3r

maig-juny

Jardins de la Maternitat

SE

3r

2 juny

Canal Olímpic

AC

3r

12 juny

Sortida al Fum d’Estampa

2n ESO

ACTIVITAT

TRIMESTRE

DIES

LLOC

SE

1r

31 octubre

Orientació Collserola

AC

1r

Solidança

AC

1r

novembre
12
novembre

AC

1r

desembre

Vivències: barris amb
memòria

AC

1r

17
desembre

Cottolengo

AC

2n

21 gener

Coca-cola

AC

2n

31 gener

Cursa Solidària

AC

2n

5 febrer

Palau de la música

SE

2n

21 febrer

Museu d’Història de
Barcelona

AC

2n

CS

2n

AC

3r

24 abril

CS

2n

7 maig

AC

2n

19 maig

AC

3r

juny

AC

3r

12 juny

25 al 27
de març
17 abril

Cinema drets infants

Convivències València
Sagrada Família
Jocs Florals de l’escola
Eixample (Modernisme
3.0)
Descobrim l’Arxiu i el barri
de Les Corts
Activitat CRP: Les Corts.
Animadors Sanitas
Fum d’Estampa

3r ESO

ACTIVITAT

TRIMESTRE

DIES

LLOC

SE

1r Trimestre

30 octubre

Fundació Alícia

AC

1r Trimestre

12
novembre

Cinema Fòrum: La vida de
Grace

XE

1r Trimestre

26
novembre

Guàrdia Urbana

AC

1r Trimestre

desembre

El penjoll solidari

AC

2n Trimestre

10 febrer

Teatre Joventut

AC

2n Trimestre

31 gener

Cursa solidària

SE

2n Trimestre

21 febrer

Climbat la Foixarda
(escalada)

AC

2n trimestre

a concretar

Xerrada Open Arms

AC

3r trimestre

a concretar

Xerrada La Universitat va
a l’institut

AC

3r Trimestre

21 juny

Piscines Picornell

SE: Excursió un dia
TS: Sortida Treball de Síntesi

AC: Activitat cultural
CO: Convivències

4t ESO

ACTIVITAT

TRIMESTRE

DIA

LLOC

AC

1r

10 octubre

Jornades Esportives Sant
Josep

XE

1r

Pendent

Punt JIP: Oci nocturn

SE

1r

31 octubre

Colònia Vidal

AC

1r

12
noviembre

Cinemes Girona: La vida
de Grace

AC

1r

15
novembre

Xerrada Refugi

AC

1r

22
novembre

Refugi Antiaeri (Plaça del
Diamant)

AC

2n

13
desembre

Xerrada Mossos: “Violència
de gènere”

AC

2n

14
desembre

Nadales

AC

2n

31 gener

Activitat esportiva solidària

AC

2n

10 febrer

Gazoline (Teatre Joventut)

AC

2n

21 febrer

Bosc Tancat (Cerdanyola

AC

2n

Pendent

Poesia a les alules

CO

3r

7 a 12 març

Itàlia

AC

3r

27 d’abril

Jocs Florals

AC

3r

Pendent

Festa reconeixement APSC

AC

3r

15 juny

Fòrum innovació

ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES

14. COMPOSICIÓ
L’Ampa està formada per totes les mares i els pares dels alumnes del
Col·legi. La seva participació i activitat està canalitzada a través de la Junta
Directiva.
Formen la Junta Directiva:
President: Marta González Martínez
Sots president: Ferran Quiles Tudela
Secretària: Lorena López del Amor
Tresorer: Ricardo Huarte Miguel
Vocals:
Judit Castro Ariño
Ana Mª Cortez Bohorquez
Cristina García Báez
Mª José Gil Morcillo
Cristina Martí Barrera
Rosa Mª Rodríguez López
Mercè Pérez Azpurgua
Dúnia Sebastià Llauradó

15. REUNIONS
La Junta es reuneix un cop al mes.

16. ACTIVITATS
L’Ampa col·labora i organitza juntament amb l’escola:
● Matí en familia.
● Comiat de 4t d’ESO.
● Activitats extraescolars.
● Excursions i sortides culturals.
● Festes tradicionals i religioses.
● La revista de l’escola.

COL·LEGI
SANT RAMON NONAT-SAGRAT COR
Collblanc, 86. 08028 Barcelona
Tel. 934490570. Fax 934409556
e-mail: escola@santramonsagratcor.cat
Web: www.santramonsagratcor.cat

