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CALENDARI 

 

 

Períodes d'avaluació 

 

1a Avaluació 

5 de setembre – 30 de Novembre 

2a Avaluació 

1 de desembre – 20 de març 

3a Avaluació 

21 de març – 22 de juny 

 

 

Lliurament d'informes d'avaluació 

21 de desembre 

31 de març 

26 de juny 

 

 

ELS INFORMES ES LLIURARAN VIA 

EDUCAMOS.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALTRES DADES D'INTERÈS 

Reunios de pares: Dilluns 12 a les 18h (EI4 

i EI5). Dimarts 20 a les 18:00h (EI3).  

Inici de classe: 5 de setembre. 

Adaptació P3: 5, 6 i 7 de setembre (de 

9:30 a 13h). 

Fotos: 14 de setembre (EI4 i EI5), 7 

octubre (EI3). 

Dia del Pilar: 12 d’octubre. 

Festa del Dia de la Pureza:14 d’octubre.  

Tot Sants: 1 de novembre. 

Nadales Ed. Infantil 

2 de desembre a las 15:30 h. 

Festa Constitució: 6 de desembre. 

Festa Inmaculada: 8 de desembre. 

Patge Reial: 14 de desembre.  

Últim dia de classe:  21 de desembre 

(sortida a las 15h). 

Inici de las classes: 9 de gener.  

Reunions de pares P3 i P4:  24 de gener.  

Reunions de pares P5:  25 de gener.  



 

 

Dia de la Paz: 27 de gener. 

Sant Medir: 3 de març. 

Setmana Santa: Del 3 al 10 de abril. 

(inclosos) 

Celebració de la Pasqua: 12 d’Abril. 

Madre Alberta i Sant Jordi: 21 d’abril. 

Festival Infantil: 28 d’abril. 

Festa dia del treball: 1 de maig. 

Dia de la família: 27 de maig. 

Jornada intensiva: 20, 21 i 22 de juny. 

Últim dia de classe: 22 de juny. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Convivències 
 

Curs Lloc Data 

P3 Can Pidelaserra, Castellbisbal.(Tardor a la Granja) 28/10/2022 

P4 La Llobeta (Aiguafreda) 11/10/2022 

 

P5 Animals i jocs. CAN SALA Montornés del Vallès 28/10/2022 

 

 

P3 Can Miqueló, Sant Martí de Centelles (Taller 
de Cel) 

24/03/2023 

 

P4 Can Ribas. Bigues i Ribells (Volta al món) 20/3/2023 

 

P5 Apicultura. CAN PARCALA (Cabrera de Mar) 31/3/2023 

 

P3 Can Xaragall, Llinars del Vallès. Gimcana 
d'aigua) 

08/06/2023 

 

P4 Can Vandrell. St. Feliu de Buixalleu (Jocs d’aigua) 09/06/23 

 

P5 Platja de  Vilanova i la Geltrú. 9/06/2022 

 

P5 Colònies. MAS GORGOLL (Palamós) ESCOLA DE 

MAR 

Del 24 AL 

26/5/23 



 

 

  

 

Convivències 

P3: 3 de juny 

P4: 27 de maig 

P5: 20 de juny 

 

Festes lliure disposició 

31/10/22 

9/12/22 

17/02/23 

2/03/23 

29/05/23 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

BENVINGUTS!!! 

 

Un nou curs comença i tenim la sort de comptar amb vosaltres 

com a nova família arribada al col·legi. Amb la finalitat 

d'ajudar-vos tant a pares com alumnes en la integració i 

adaptació en la vida escolar, a continuació, us donem algunes 

orientacions que afecten també l'entorn familiar. Considerem 

important que les tingueu en compte. Preparats? 

…Comencem! 

HORARI 

Quan i per on entraran els nens? 

A educació infantil l'horari d'entrada és de 8.55 a 9:05h i la 

sortida de 16.45 a 16:55h, de dilluns a divendres. Ser puntuals 

és ser responsables, per això des del col·legi eduquem en això. 

En les entrades i sortides de l'alumnat les famílies hauran de 

recollir al seu fill o filla i marxar del recinte del centre. No podran 

quedar-se jugant als patis. 

 

L'entrada d'infantil es realitzarà pel pati, accedint cada nen 

a la seva classe. A les 9 els rebran els professors. Les famílies 

podran accedir al recinte obert del col·legi, fins a les 8,30h. A Ed. 

Infantil, podran acompanyar fins la porta exterior del triangle 

(P3) o fins a la porta del costat de recepció (P4 i P5) entre les 

8,50 i les 9h a l'alumne. 



 

 

Els alumnes de P3 i P4 que vagin a menjar a casa hauran de ser 

recollits entre els 12.50 i 13:10h a la zona del triangle, ja que en 

aquesta hora la resta de companys es disposaran a gaudir del 

seu moment de menjar i descans. Les famílies podran accedir 

al recinte obert del col·legi per a recollir als fills pel triangle. 

 

A la tarda la sortida es realitzarà des de cada classe, pel pati 

d'infantil. En cas de no arribar a les 17h els acompanyarem al 

servei de permanències, on esperaran tranquil·lament la seva 

arribada. L'horari d'aquest servei és de 7.50 a 8.55, als matins, i 

de 17 a 19.00 a les tardes. 

Les famílies podran entrar a les 16,45h en el recinte obert del 

col·legi caminant a recollir als seus fills. 

Durant el mes de setembre l'horari serà fins a les 16:00h. De 

16:00h a 17:00h podran quedar-se a fer activitats de temps 

lliure amb monitors. 

Per la recollida de permanències es podrà accedir fins a 

recepció. En la recollida d'extraescolars de la tarda podran 

accedir al triangle. 

ADAPTACIÓ 

Els alumnes de P3, a diferència de la resta del col·legi, tindran 

uns dies d'adaptació: 5,6 i 7 de setembre. Durant aquests dies 

entraran a les 9.30 i acabaran a les 13.00 h i no hi haurà servei 

de menjador. 



 

 

Els primers dies podreu acompanyar als vostres fills/as fins a 

l'entrada de les seves classes, on us rebran els tutors. Us 

aconsellem que el comiat sigui ràpid, tranquil·la i feliç. Els nens 

se sentiran més segurs si ens acomiadem amb un somriure. 

 

En el meu col·legi em donaran una educació integral i per a 

poder aconseguir-ho heu de gaudir col·laborant en el 

compliment d'una sèrie de normes que em faran sentir major i 

responsable. 

Recordar-les bé, perquè jo vull que m'ajudeu a complir-les... 

 

1. Totes les entrades i sortides del col·legi les farem en les hores 

i llocs abans comentats. Fora de l'horari establert haurem 

d'entrar per la porta principal, informaré de la meva arribada al 

personal de porteria i esperaré que em portin a l'aula. 

 

2. EDUCAMOS serà la via de comunicació principal amb el meu 

col·legi, per això totes les notificacions (absències, metges, 

règim especial en el menjador, sol·licitud d'entrevista amb el 

tutor...) les fareu mitjançant aquesta plataforma. Els missatges 

per a aquest mateix dia han d'enviar-los abans de les 8.45, 

perquè si no el meu tutor/a pot no haver-lo llegit. 

 

Finalment, recordar la importància de verificar qualsevol 

informació que no vingui per aquesta via. Lamentablement, els 

grups de WhatsApp estan interferint de manera negativa en la 

meva educació i creixement i no volem ser partícips. 

 

 



 

 

3. Per a garantir la meva seguretat i organització, si ve a buscar-

me algú que no sigui papà o mamà haureu de fer-li un carnet 

d'autorització de recollida utilitzant el model que us facilitarà el 

col·legi i mostrant-lo al professor responsable. 

 

4. Per al meu esmorzar, en l'hora de l'esbarjo del matí, haig de 

portar un petit refrigeri. Tenim moltes opcions: entrepà petit de 

pa de barra amb diferents embotits, fruita... sent ideal prioritzar 

l'esmorzar saludable. Recordeu que en la meva edat és més fàcil 

adquirir un hàbit saludable que romandrà amb mi al llarg de 

tota la meva escolaritat. 

 

Per això des del meu col·legi, no em deixen portar iogurts, 

líquids o brioixeria industrial i han estipulat el DIMECRES com a 

dia de la fruita. Aquest dia és genial i TOTS hem de portar fruita 

per a l'esmorzar! Encara que, com ja us he dit... la puc portar 

cada dia. 

 

5. Si estic malalt o tinc febre no em porteu a l'escola, perquè ho 

passaré malament, no podré jugar, ploraré... i, si us plau, no us 

oblideu de justificar-ho en Educamos perquè els meus 

professors sàpiguen que aquest dia no vindré (Recordeu que 

per normativa no tornaré a l'escola fins passis 24 hores sense 

febre). 

 

De la mateixa manera el dia que em posi malalt en el col·legi, 

tingui febre o em trobi malament, us cridaran perquè vingueu a 

recollir-me. Per això és important que anoteu com a telèfon 

d'urgències un en el qual sempre us puguin localitzar. 



 

 

6. Si tinc una malaltia o infecció contagiosa com a brot de 

pediculosi (polls), conjuntivitis, diarrea, estomatitis, alteracions 

de la pell, fongs... hauré de quedar-me a casa. És important que 

consulteu al pediatre, aviseu en el col·legi i em quedi a casa 24 

hores després d'iniciar el tractament. En cas que sigui en el 

col·legi on es detecta, us cridaran perquè vingueu a recollir-me 

i puguem començar amb el tractament. 

 

7. El dia que hagi de prendre algun medicament en el col·legi, 

necessitaré: la recepta del metge on s'especifiqui el meu nom, 

el nom del medicament, la dosi. l'hora d'administració i la fitxa 

de l'administració de medicaments. És molt important que em 

porteu el xarop i no una xeringa amb la dosi exacta. En la caixa 

heu de posar el meu nom, l'hora que em toca i la quantitat. 

 

8. No haig de portar cap joguina de casa, perquè jo tinc la sort 

que en la meva classe ja tenim moltes joguines. 

 

9. El dia del meu aniversari no haig de portar gens de casa: ni 

globus, ni dolços, ni pastís… perquè ja els meus amics i els meus 

professors s'encarregaran de fer-me sentir especial. Això sí: 

haig de venir disfressat, així tothom sabrà que és el meu gran 

dia! 

 

10. Si haig d'anar en autocar, portaré una targeta d'identificació 

amb el meu nom, el de la meva classe i la ruta que faré. Me la 

donarà el personal d'autobús el primer dia. 

 



 

 

11. L'uniforme m'identifica com a alumne del meu col·legi, per 

això és important recordar com és i quins complements haig de 

portar, per a no sentir-me diferent de la resta dels meus amics. 

 

 

Mireu papàs, és així: 

 

● Bata model propi del col·legi, sense adorns. La meva bata 

porta cada butxaca d'un color per a ajudar-me en la lateralitat i 

haureu de brodar-li el nom en blau marí, sota l'escut. 

● Xandall i samarreta pròpia del Col·legi. 

● Mitjons esportius blancs. 

● Calçat d'esport de color blanc amb velcro (per a facilitar la 

meva autonomia). 

● Abric o jaqueta d'hivern blau marí o negre, sense lletres ni 

dibuixos. 

 

També existeixen altres peces opcionals segons model del meu 

col·legi, com la dessuadora per al xandall i el vestit de bany de 

piscina. 

● Recordeu que tots els complements (bufanda, guants, llaços, 

diademes...) han de ser de color blau marí, i que en cas de tenir 

el cabell llarg hauré de portar-lo recollit. 

● Tota LA MEVA ROBA, SEMPRE (incloses sabates i mitjons), ha 

d'estar marcada amb el meu nom i cognom. Això és molt 

important per a mi, per a fer-me sentir únic. 

● És important que a totes les peces que pugui penjar (jaqueta 

de xandall, abric, bata de pintura...) li poseu una goma d'uns 20 

cm de llarg, així podré ser totalment autònom amb les meves 

pertinences. 



 

 

 

  



 

 

MATERIAL QUE NECESSITARÉ 

 

● La motxilla de l'escola, que ens donaran quan fem la matrícula 

de juny i que haig de portar marcada amb el meu nom i 

cognoms per la part de davant. A més, és important posar-li 

també un logo distintiu personal, que m'ajudarà a reconèixer-la 

i potenciarà la meva autonomia 

● La bata de l'escola, la que us he comentat en les normes, amb 

el meu nom brodat en blau marí. 

● Una ampolla d'aigua. 

● Un tovalló de tela per a esmorzar. 

● Una bata de pintura de tela (sense botons). 

● Dues caixes de mocadors de paper (només si vaig a P3, en P4 

i P5 necessitaré una). 

● Dues caixes de tovalloletes humides (només si vaig a P3, en 

P4 i P5 necessitaré una). 

● 4 fotos de carnet (només si vaig a P4 i P5). 

● 1 fotografia meva de 10x15, actual. En ella se m'ha de veure 

bé la cara, penseu que la usarem molt i haig de reconèixer-me 

fàcilment. 

● Una gorra (per a l'inici i el final de curs). 



 

 

● Un puzle, en bon estat i adequat a la meva edat. Aquest 

quedarà en la classe i podré gaudir d'ell en companyia dels 

meus companys. A final de curs es quedarà en la classe. 

● La bossa de roba de recanvi pròpia del col·legi està marcada 

amb el meu nom i logo, on tindré una muda sencera de roba de 

carrer (incloses sabates i mitjons). Estarà TOT BEN MARCAT, per 

si és necessari canviar-se durant el dia. Si vaig a P4 o P5 també 

necessitaré un banyador de recanvi. 

● Una bossa de roba petita (tipus berena) només en P3. 

● Si vaig a P3, faré la migdiada. Per això des del col·legi us 

donaran, juntament amb la motxilla, un llençol que s'adapta 

perfectament al llitet que tindré. No us heu de preocupar de res, 

el col·legi les compra i les cobrarà amb el material de setembre. 

Recordeu, això sí, que també heu de marcar-la amb el meu nom 

en lletres grans i posar-li el mateix distintiu que la bossa de roba 

i la motxilla. 

● Aquest curs també haureu de portar un estoig de tela amb 

una cremallera. Que sigui gran perquè cada nen guardarà allà 

tots els seus colors i estris necessaris. 

ACTIVITAT DE PISCINA P4 I P5 

Els que ja som grans i anem a P4 i P5 gaudirem de l'activitat de 

piscina una vegada a la setmana. 

 

Recordeu que la natació és una activitat molt important per al 

meu desenvolupament integral, i que no sols té com a objectiu 

el que aprengui a nedar, sinó que es treballa també la 



 

 

coordinació, psicomotricitat, destresa, resistència... tot això 

indispensable per al meu desenvolupament i així poder dur a 

terme un bon progrés educatiu. 

Per tot això, des del col·legi aconsellen que no falti a piscina sol 

perquè "té moquitos", estigui "una mica refredat" o hagi "tossit 

a la nit", perquè la veritat... si estic malalt, llavors realment no 

hauria de venir ni al col·legi. Si finalment el meu metge 

m'aconsella no anar a piscina hauré de portar un justificant 

signat per ell. 

 

Per a gaudir d'aquesta experiència necessitaré portar, a més de 

la meva motxilla diària, una d'esport sense rodes. En ella 

portaré tot el necessari: 

 

● Una tovallola per a assecar-me. 

● Una tovallola més petita per a assecar-me els peus i donar-me 

suport mentre em canvio. 

● Unes xancletes (que siguin fàcils de llevar i posar). 

● Una pinta o raspall. 

● Unes ulleres de natació. 

● Un banyador: el dels nens no ha de ser de tela  

● Si soc una nena, hauré de portar el pèl recollit, amb cua o 

trena. Això m'ajudarà a mantenir-ho sec durant l'activitat. 

El club Bellaterra em donarà el casquet, ja que el color dependrà 

del grup de natació al qual posteriorment pertanyi. 

 



 

 

 

¡FELICITAT  

S’escriu 

Amb Tu 
 

  



 

 

 

 

 

ADRECES D'INTERÈS 

Administració: Anna Calvera y Antonio Gómez 

administracion@pmaria-santcugat.org 

Secretaria: Gemma Gabaldà 

secretaria@pmaria-santcugat.org 

Paidos: Verónica (coordinadora) 

paidospurezademaria@fundesplai.org 
 

 

 

Solució de dubtes amb Educamos: 
info@pmaria-santcugat.org 
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