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DADES GENERALS 
  

Nom: SANT ANDREU 

  

Etapes Educatives:   Ed. Infantil 

Ed. Primària 

Ed. Secundària Obligatòria 

Batxillerat 

Adreça:   

  

Edifici Educació Infantil i Primària : 

C. Arnús 16-18, 08911 Badalona 

Tel. 933 842 352                                                     

Edifici ESO i Batxillerat :     

Av. Martí i Pujol 40-50, 08911 Badalona 

Tel. 933 847710 

Secretaria i Administració: 

Av. Martí i Pujol 40-50, 08911 Badalona 

Tel. 933 847710 

         Mail: secretaria@standreu.org 

  

Web: www.standreu.org 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.standreu.org/
http://www.standreu.org/
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ORGANIGRAMA DE CENTRE 
Directora Titular: Mercè Casamor 

Equip Directiu: 

Directora ESO-Batxillerat: Mercè Casamor 

Directora Infantil - Primària: María Martínez 

Coordinadora Pedagògica Educació Infantil: Cristina Vitoria 

Coordinadora Pedagógica Educació Primària: Yaiza Fernández 

 

Coordinadors: 

Coordinació Pedagògic ESO i Batxillerat: Josep Torrents 

Coordinador Cicle Inicial Primària: Edgar Cogo 

Coordinador Cicle Mitjà Primària: Laura Ruíz 

Coordinador Cicle Superior Primària: Mar Brossa 

Coordinació AMCO: Susana Martín 

 

Departaments ESO i Batxillerat: 

Departament Científic: Antònia Santiago 

Departament Humanitats: Pilar Cabrerizo 

Departament Expressió: Albert Riu 

Departament Pastoral: Mercè Casamor 

Departament d’orientació 

 

Comissió TIC: 

Josep Torrens, Enric Gil, Joan Calvo, Albert Correa 

Josep Mª Reis, Maria Martínez 
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PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
  

SECRETARIA: Núria Gibert secretaria@standreu.org 

Horari d'atenció al públic: De 9.30 a 11.00h i de 15.00 a 16.30h 

Si necessiteu ser atesos en un altre horari, cal tenir cita prèvia (trucant abans) 

  

ADMINISTRACIÓ: Jordi Pascual   administració@standreu.org 

Horari d'atenció al públic-    Matins: Tots els dies de 8.30 a 10.00h 

Tardes: dilluns i dijous de 15.00 a 16.00h 

Si necessiteu ser atesos en un altre horari, cal tenir cita prèvia (trucant abans) 

  

IMPORTANT: En cas d’haver efectuat algun canvi en el vostre número de telèfon, adreça o e-

mail, cal notificar-ho a la Secretaria del centre i als tutors el més aviat possible. 
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MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR 

 Directora: M. Mercè Casamor 

 Representants de la Titularitat 

                     M. María Martínez 

                  M. Delfina Valleros 

 Representants dels professors 

                     Cristina Moreno 

Marta Rojo 

Imma Sardà 

Pere Ferrer 

 Representants dels pares d’alumnes 

                     Enric Lázaro 

                     Fco. Javier Lleixà 

Montse Redón 

Anna Maria Mulero 

 Representants dels alumnes 

Carla Regalado 

Cristina Rusiñol 

 Representant del personal d’administració i serveis: 

Núria Gibert  

Representant del personal d’atenció educativa complementària:  

Laura Gómez 
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OBJECTIUS GENERALS 
  

 

1. Fomentar un aprenentatge “lifelong learning”, un aprenentatge al llarg de la 

vida, amb l’objectiu de desenvolupar el coneixement profund (4.0), amb 

l’actitud d’aprendre a aprendre.  

2. Acompanyar i cuidar el benestar emocional de la comunitat educativa, amb 

una mirada atenta al més vulnerables. 

3. Generar experiències d’aprenentatge significatives i personalitzades dins d’un 

marc digital i promoure la reflexió sobre el procés de creixement personal, 

social i acadèmic de l’alumne.  

4. Afavorir l’autonomia de l’alumne i la seva capacitat de prendre decisions a 

través de  la metacognició i la resolució de problemes fomentant el 

pensament crític i creatiu. 

5. Construir amb les famílies entorns segurs que afavoreixin el desenvolupament 

integral de l’alumne mitjançant relacions de confiança. 
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CALENDARI ESCOLAR 
   

1 de setembre: inici de les activitats del professorat 

14 de setembre: inici de les classes d’Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. Secundària i 

Batxillerat 

22 de desembre - 7 de gener: vacances de Nadal (ambdós inclosos) 

27 de març -5 d´abril: vacances de Setmana Santa (ambdós inclosos) 

22 de juny: acaben les classes 

30 de juny: acaben les activitats del professorat 

  

Dies festius                                                         

  

Per l’any 2020 : 

  

12 d’octubre (Festa del Pilar – dilluns) 

8 de desembre (Festa de la Inmaculada - dimarts) 

  

Per l’any 2021: 

  

11 de maig: Festa de Badalona St Anastasi (dimarts) 

24 de maig: Segona Pasqua (dilluns) 

  

A més, cada centre estableix aquest curs tres dies festius de lliure disposició que s’han 

de preveure en la programació general de Centre, i són aprovats pel Consell Escolar: 

  

7 de desembre de 2020 (dilluns) 

15 de febrer de 2021 (dilluns) 

10 de maig de 2021 (dilluns) 

  

  

Proves extraordinàries 

 

Les proves extraordinàries d´ESO i de Batxillerat es realitzaran els dies 17 al 22 de juny 

de 2021. 

 

 



8 

NORMES DE FUNCIONAMENT ESCOLAR 
  

ASSISTÈNCIA A CLASSE 
  

·  L’assistència a classe és obligatòria. Totes les faltes d’assistència hauran de ser 

justificades per escrit, MITJANÇANT UNA NOTA A L’AGENDA al/la professor/a-tutor/a 

corresponent. ÉS NECESSARI TRUCAR AL CENTRE PRÈVIAMENT SI UN ALUMNE NO POT 

ASSISTIR A CLASSE (ex. malaltia). 

·  En el cas d’absències reiterades, en primer lloc es procurarà resoldre el problema 

parlant amb l’alumne/a i la seva família. Si amb aquest primer pas no es resol, es 

sol·licitarà la col·laboració de la Inspecció i dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 

·  En horari lectiu, els alumnes no podran absentar-se de l’escola. En cas d’haver de venir 

a buscar un/a alumne/a abans d’hora, cal fer arribar, prèviament, al professor/tutor 

una nota per escrit o trucar a la recepció de l'escola per avisar. Si l'alumne ha de marxar 

sol, haurà de presentar l'autorització dels pares a la recepció de l'escola. 
  

PUNTUALITAT 

  

- La responsabilitat comença amb l’arribada puntual al centre, per tal de no molestar el 

treball del grup classe. LA PUNTUALITAT A LES HORES D’ENTRADA ÉS UN HÀBIT MOLT 

IMPORTANT PER AL BON FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA. 

  

HORARI ESCOLAR 

  

ETAPA MATÍ TARDA 

Educació Infantil 9.00h – 13.00h 15.00h – 17.00h 

Educació Primària 9.00h – 13.00h 15.00h – 17.00h 

ESO 8.00h – 13.30h 15.15h – 17.15h 

(de dilluns a dijous) 

Batxillerat 8.00h – 14.30h 

1r: dimarts, dimecres- 13.30h 

2n: dilluns, dimarts- 13.30h 

15.15h-17.15h 

1r batx: dimarts, dimecres 

2n batx: dimarts 
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Aquest curs ates les mesures d’organització en prevenció del  COVID, hi ha un horari esglaonat 

d'entrades i  sortides per a que es respectin al màxim els grups estables (tota l’organització 

està en el pla d’obertura de centre) 

- Com en cursos anteriors, tota l’escola tindrà jornada continuada des del 7 fins el 22 de 

juny de 2020 (només hi haurà classe pel matí). El servei de menjador serà com sempre. 

Els alumnes que necessitin romandre a la tarda en el centre, en l'horari habitual, es 

podran anotar a la recepció de l'escola a finals del mes de maig (quan rebreu la circular 

corresponent). 

  

ASPECTES GENERALS 
  

● Els pares i familiars no haurien de portar ni motxilles, ni esmorzars, ni treballs en horari 

lectiu, a la porteria, llevat de situacions excepcionals. En cap cas no es pot entrar 

directament a l’aula. 

·    Tots els alumnes hauran de portar el material i llibres necessaris en cada moment. 

·    Al centre no es mengen xiclets, pipes o d’altres llaminadures. 

 

ENTREVISTES PERSONALS AMB PARES I MARES D’ALUMNES 

  

● Els mestres tutors convocaran cadascuna de les famílies de la classe com a mínim un 

cop durant el curs. 

● A més a més, les famílies podran sol·licitar una entrevista amb el/la tutor/a quan ho 

creguin convenient SEMPRE INTENTANT RESPECTAR ELS HORARIS ESTABLERTS. 

● La relació periòdica afavoreix la coordinació família-escola. A mesura que els criteris 

d’actuació de l’escola i la família siguin compartits, el procés educatiu dels infants i 

joves s’enriquirà molt més. 

● L’agenda escolar que ha de tenir el/la alumne/a serà un MITJÀ D’APRENENTATGE on 

els alumnes anotaran aquelles feines que han de fer o acabar a casa i serà també un 

mitjà per informar de COSES PUNTUALS. 

● Aquest any per les circumstàncies que toquen viure totes les entrevistes es faran per 

meet.  
  

PRINCIPIS BÀSICS DE CONVIVÈNCIA 

  
Drets i deures dels alumnes 

  

Tot alumne té dret: 

● A rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat. 

● Al respecte de la seva dignitat i integritat personal. 
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L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes que comporta les obligacions següents: 

·    Assistir a classe, participar i col·laborar activament en totes aquelles activitats del 

centre, programades en el calendari escolar. 

·    Realitzar les tasques encomanades pels professors. 

·    Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys. 

·    Respectar i utilitzar correctament i compartir el material de la classe i les 

instal·lacions del centre. 

·    No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

sexe, cultura o per qualsevol altra circumstància. 

  

L’escola ha de garantir que tot alumne rebi l’ensenyament en les millors condicions. Perquè 

aquest dret fonamental a l’estudi sigui una realitat, han de complir-se unes normes de 

convivència, confiança i respecte envers els membres de la comunitat educativa: professors, 

monitors de menjador, personal del centre, companys, pares i mares. 

  

La missió de l’escola és educar la persona en la llibertat i la responsabilitat, dins un clima de 

convivència i respecte, procurant crear estímuls positius. 

No obstant, tota actitud o conducta que pressuposi un perjudici contra les normes de 

convivència o que alteri el bon funcionament de les activitats escolars serà considerada com 

a falta. 

  

La gravetat de la falta es determinarà en funció de la intencionalitat, coneixement, 

responsabilitat, edat i grau de perjudici ocasionat. 

Correspon a la Comissió de Convivència de l'escola, determinar la mesura per a les conductes 

greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

  

SALUT I HIGIENE 

  

Salut física 

Quan un alumne o alumna està malalt o malalta convé que descansi i no ha d’assistir a l’escola 

per evitar possibles contagis. S’haurà de comunicar sempre al centre. En cas de malaltia 

contagiosa cal dur el certificat mèdic conforme pot assistir a l’escola. 

Si observem que, durant l’estada a l’escola, algun nen o nena presenta símptomes de malaltia: 

febre (temperatura superior a 37,5º), vòmits, diarrea, malalties contagioses (cucs, làmbies), 

mal de panxa, erupcions a la pell, conjuntivitis, parasitosi (polls), cops o ferides importants; el 

mestre tutor es posarà en contacte amb la família (habitualment per telèfon) per tal de que 

vinguin a recollir l´alumne. 

SI respon a  simptomes de COVID s’aplicarà el protocol d’actuació  (explicat en  el pla 

d’obertura de centre curs 20-21) 
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Medicaments 

Si a un alumne durant l’horari escolar se li ha d’administrar algun medicament, cal portar la 

recepta, complimentar el full d’autorització de medicaments i la fitxa lliurada a l’inici de curs.  

 Aquest full s’haurà d’entregar al tutor/a. 

  

Cap professor/a ni monitor podrà administrar cap medicament si no té tots els papers abans 

esmentats. 

Preguem que intenteu fer coincidir les preses de medicació fora de l’horari escolar. 

   

 

Accidents 

  

En cas d’accident d’un alumne, l’escola actuarà de la següent manera: 

 

- Accident considerat “greu” o  que necessita assistència immediata, l’escola contactarà amb 

el servei d’ambulàncies per portar el nen a l’hospital i, simultàniament, el mestre es posarà 

en contacte amb la família per anar a buscar-lo. 

- Accident considerat “lleu” i que creiem que necessita assistència mèdica, s’informarà la 

família a fi que el portin al centre mèdic. El “parte” mèdic el farà l’escola. 

-  No es pot fer ús de l’assegurança escolar sense autorització de l’escola. 

  

  

UNIFORME 
  

  

EDUCACIÓ INFANTIL 
  

Cal que, des del primer dia, us ajusteu a les normes indicades des de l´escola. Els alumnes han 

de venir uniformats, segons el model de l’escola amb el logo de l’escola (xandall) durant tot 

l’any. 
  

Tota la roba ha d’anar marcada amb nom i cognoms i la bata ha de portar la cinta per penjar-

la. No és permès portar abrics o impermeables que no siguin blaus, ni complements de colors 

(bufandes, guants...) 

  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
  

Cal que, des del primer dia, us ajusteu a les normes indicades des de l´escola. Els alumnes han 

de venir ben uniformats, segons el model de l’escola amb el logo de l’escola durant tot l’any. 
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Els únics colors de l’escola són BLANC i BLAU (anorac, pantalons, faldilla... segons model), NO-

negre!!! Recordeu que els alumnes han de portar sabates negres amb l'uniforme (no calçat 

esportiu o altres variants) 

Tota la roba ha d’anar marcada amb nom i cognoms i la bata ha de portar la cinta per penjar-

la. 

 

Durant els mesos de setembre i octubre, així com els de maig i juny els alumnes poden venir 

amb el pantaló curt de l'uniforme i del xandall. 

 

Cal respectar l'uniforme de l'escola i portar-lo correctament sense cap mena de variant 

(segons el model de l'escola). En cas d'incompliment s'avisarà a l'alumne, si reincideix es 

trucarà als pares i l'alumne haurà d´anar a canviar-se a casa i tornar a l´escola (es comunicarà 

als pares). 

  

● Vivim a l’era de la imatge i cal que aprenguin també que a cada àmbit de treball o de 

relació social s’ha d’anar de la manera adequada. 

1.   L’uniforme promou la disciplina escolar, el seu ús redueix la discriminació i 

les pressions entre estudiants. 

2.   Amb uniforme tots els alumnes són iguals i no jutgen els seus companys per 

les peces de roba que portin. 

3.   No és una tasca del professorat comportar-se com un policia, cridant a l’ordre 

constantment. Si l’alumne vesteix amb correcció, el professorat i el personal 

d’administració i serveis no hauran d’avisar-lo. 

4.   L’uniforme evita que els alumnes es distreguin amb aspectes que no tenen 

res a veure amb els estudis, com la moda. 

5.   L’ús d’uniforme evita o dificulta que un infant o jove que no pertany al 

Col.legi entri sense permís a l’escola.  

6.   L’ús de l’uniforme ajuda als alumnes a sentir-se més identificats amb el 

Col·legi. 

 

  

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: 
  

L’uniforme és signe d’identificació i cal portar-lo correctament sense cap mena de variant, 

segons el model de l’escola i amb el logo de l’escola. El color de polo de l'ESO és només blau 

turquesa, segons model. 

  

UNIFORME NOIS i NOIES (segons el model de l'escola i amb el logo de l’escola): 

- Pantalons de cotó blau marí (NO texans!) 

- Polo de màniga curta o llarga, de color blau turquesa 

- Pullover blau marí 
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- Abric, anorac, jaqueta o qualsevol roba d’abric blau marí (sense ratlles ni guarniments). 

- Mitjons blau marí o blancs. 

- Calçat negre (no sabatilles d'esport). No s’admeten botes, botins, plataformes... 

No s’hi poden afegir complements: cinturons de colors, jerseis amb lletres o caputxes, 

anoraks o jerseis de color negre, etc... 

  

EDUCACIÓ FÍSICA: Es mantindrà el mateix que porten els alumnes fins ara, recordeu que 

només varia el logo de l'escola posat en el pantaló curt: xandall, samarreta, pantalons (segons 

el model de l'escola) amb mitjons i bambes blanques. 

El model d´uniforme (amb el logo de l’escola) i d´educació física,  el poden trobar a la 

botiga d´Uniformes Cris-Cris de Montigalà (c/ Alcalde Martínez de Écija, nº 36, bajos, 

08917-Badalona  Tlf- 93 4656577 info @cris-cris.com) 

 

 Durant els mesos de setembre i octubre, així com els de maig de juny els alumnes poden venir 

amb l’uniforme d’educació física.   

   

Cal respectar l'uniforme de l'escola i portar-lo correctament sense cap mena de variant 

(segons el model de l'escola). En cas d'incompliment s'avisarà a l'alumne, si reincideix es 

trucarà als pares i l'alumne haurà d´anar a canviar-se a casa i tornar a l´escola (es comunicarà 

als pares). 

  

● Vivim a l’era de la imatge i cal que aprenguin també que a cada àmbit de treball o de 

relació social s’ha d’anar de la manera adequada. 

1.   L’uniforme promou la disciplina escolar, el seu ús redueix la discriminació i 

les pressions entre estudiants. 

2.   Amb uniforme tots els alumnes són iguals i no jutgen els seus companys per 

les peces de roba que portin. 

3.   No és una tasca del professorat comportar-se com un policia, cridant a l’ordre 

constantment. Si l’alumne vesteix amb correcció, el professorat i el personal 

d’administració i serveis no hauran d’avisar-lo. 

4.   L’uniforme evita que els alumnes es distreguin amb aspectes que no tenen 

res a veure amb els estudis, com la moda. 

5.   L’ús d’uniforme evita o dificulta que un infant o jove que no pertany al 

Col.legi entri sense permís a l’escola.  

6.   L’ús de l’uniforme ajuda als alumnes a sentir-se més identificats amb el 

Col·legi. 
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BATXILLERAT: 
  

No caldrà portar-ne, excepte a la classe d’Educació Física (xandall segons model), però cal que 

altres aspectes de la persona vagin d’acord amb la identitat de l’Escola: pentinat adient per a 

l'escola (no es poden rapar), evitar tops, samarretes de tirants, de bàsquet, samarretes amb 

dibuixos o frases inadequades, pantalons curts (sí és permès el pantaló tipus bermudes o 

pirata). Els alumnes no han de venir amb maquillatge, arracades (nois), piercings ni tatuatges. 

Vivim a l’era de la imatge i cal que aprenguin també que a cada àmbit de treball o de relació 

social s’ha d’anar de la manera adequada. 
  

En cas d´incompliment s'avisarà a l'alumne, si és reincident en aquesta falta, l'alumne haurà 

d’anar a canviar-se a casa i tornar a l'escola (es comunicarà als pares). 

  

  

PER A TOTES LES ETAPES: 

Cal que altres aspectes de la persona vagin d’acord amb la identitat de l’Escola: “ No es 

poden portar piercings ni tatuatges, maquillatge, ungles pintades, arracades els nois, ni 

marques distintives de grups; el pentinat ha de ser l´adient per a l´escola (no es poden 

rapar)”     -Reglament Règim Intern- 

 

 

CALENDARI D’AVALUACIONS 

  

  

CALENDARI D’AVALUACIONS Ed. INFANTIL 

INFORME   Termini 

1r informe 17 Desembre 

2n informe 1 Març 

3r informe 15 Juny 
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CALENDARI D’AVALUACIONS Ed. PRIMÀRIA 

AVALUACIÓ Dia Cursos 

1a Avaluació 16 desembre CICLE INICIAL 

15 desembre CICLE MITJÀ 

14 desembre CICLE SUPERIOR 

2a Avaluació 8 març CICLE INICIAL 

22 març CICLE MITJÀ 

16 març CICLE SUPERIOR 

3a Avaluació 

i Final 

8 juny CICLE INICIAL 

9 juny CICLE MITJÀ 

14 juny CICLE SUPERIOR 

  

  

  

  

CALENDARI D’AVALUACIONS Ed. SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 

AVALUACIÓ Dia Cursos 

Avaluació Prèvia 19 octubre Batxillerat / 1r i 2n ESO 

61 octubre 3r i 4t ESO 
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1a Avaluació 23 novembre Batxillerat 

1 desembre 3r i 4t ESO 

30 novembre 1r i 2n ESO 

 2a Avaluació 1 març Batxillerat 

15 març 3r i 4t ESO 

9 març 1r i 2n ESO 

3a Avaluació  

Ordinària 

Extraordinària 

          17 maig 3a 2n Batxillerat 

25 maig Ordinària 2n Batxillerat 

8 juny 3a i Ordinària 3r i 4t ESO 

7 juny 3a i Ordinària 1r i 2n ESO 

9 juny 3a i Ordinària 1r Batxillerat 

25 juny  Extraordinària ESO i BATXILLERAT 

  

 

 

Lliurament notes ESO i 1r Batxillerat 14 juny 

Lliurament informes Educació Primària 21 juny 

Lliurament informes Educació Infantil 21 juny 

Lliurament notes 
extaordinàriia 

ESO i   1r Batxillerat 28 juny 
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CALENDARI REUNIONS DE PARES 

Aquest curs totes les reunions es realitzaran virtualment.   

Hi ha dues convocatòries: 

- Una reunió d’etapa amb informacions  generals de centre 

- Una reunió amb els  tutors per a aspectes concrets del curs 

  

Les  reunions de caràcter general són: 

CURSOS DIA HORA 

Infantil Dijous  3 de setembre 17.30 h. 

Primària Dimarts 8 de setembre 18.30 h. 

Eso Dilluns 7 de setembre 18.30 h. 

Batxillerat Dimecres 9 de setembre 18.30 h 
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 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CURS 
  

 

  

INFANTIL 

 

1r i 2n PRIMÀRIA 

3r i 4t 

PRIMÀRIA 

 

5è i 6è PRIMÀRIA 

 

Escacs 

Psicomotricitat 

Ritmes i sons 

Atelier / Robòtica 

Story time / 

Bla,bla,bla 

  

  

Animació lectora 

Mou-te 

Chess 

 English Drama/ 

Taekwondo 

Computers/Robòtica 

  

  

Taekwondo 

Mou-te 

Escacs 

BitLab 

English Drama 

  

  

Animació lectora 

Mou-te 

Escacs 

English 

Drama/Robòtica 

Emprenedoria 5è 

Ed. Emocional 6è 

  

  

  

  

1r i 2n ESO 3r i 4t ESO 

  

Taekwondo 

Educació en valors 

Musical 

Reading comprehension 

  

 

 

Educació en valors 

Musical 
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DATES IMPORTANTS 

3 d’octubre Comunions 19-20 

5è Ed. Primària 

13 d’octubre 

 

Missa començament de curs  

CS EP, ESO i Batx 

24 d’octubre Confirmacions 19-20 

27 i 28 d’octubre Competències Delegació 

6EP, 2ESO i 4ESO 

30 d’octubre Castanyada 

13 de novembre Jornada de Reflexió  

5è i 6è Primària 

6 de novembre Convivències  

ESO i BATXILLERAT 

30 de novembre Festa de SANT ANDREU 

 desembre Exposició dels Treballs de Recerca                                     

2n Batxillerat 

14 de desembre Nadales en streaming  

Infantil 

15 de desembre Nadales en streaming  

Cicle Inicial 

16 de desembre Nadales en streaming  

Cicle Mitjà 

16 de desembre Missa de Nadal i  

celebració de Sant Josep Manyanet 
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17 de desembre Nadales en streaming  

Cicle Superior 

17 de desembre Nadal del Pobre 

8-12 febrer VI Setmana Identitat Digital 

11-12 Disfresses Carnestoltes  

Infantil i Primària 

17 febrer Dimecres de Cendra 

16-19 febrer SETMANA SOLIDÀRIA 

21 maig GRADUACIÓ  

2n Batxillerat 

22-26 març Treball de síntesi  (1r, 2n i 3r d’ESO) 

Projecte de recerca (4t ESO) 

19-23 abril SETMANA DE LA FAMÍLIA 

23 abril Sant Jordi - Jocs Florals 

A concretar 

(no presencial) 

Festival Educació Primària 

Festival Educació Infantil 

maig CONFIRMACIÓ 20-21 

1r BATX 

 maig COMUNIONS 20-21 

4t Ed. Primària 

  

3-4 juny 

(no presencial) 

  

PEL·LÍCULA MUSICAL ESO 
  

6 juny DIADA DE LES FAMÍLIES 



21 

10 juny Graduació P5 

14 juny Lliurament de Notes ESO i 1r BAT 

Avaluació Ordinària 

16 juny Missa fi de curs  

4t EP, CS EP, ESO i BATX 

  

21 de juny 
  

  

Lliurament dels Informes d’Infantil i  Primària 
  

28 juny Lliurament de Notes ESO i BATX 

Avaluació Extraordinària 
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EXTRAESCOLARS 
 

NOM ACTIVITAT HORARI 

Confirmació  
1r Batxillerat 

un migdia a convenir amb el  grup 

Taekwondo 
De P.4  fins a 2n Batxillerat 

Dimarts i divendres de 17:00 a 18:00 h 

(dos grups); 18:00 a 19:00. 

Responsable: prof. Pedro Muñoz 

Robòtica 
E. Primària, ESO i Batxillerat 

1r, 2n 3r i 4t primària: dijous 13:15 a 14:15h  

5è i 6è prim. i ESO: dijous 13:30 a 14:30h 

Grup de competició: divendres 17.00-19.00h 

Ballet 
E. Infantil i Cicle Inicial Primària 

Dilluns i dimecres de 17:00 a 18:15 h 

Responsable: Carlos Ruiz 

Hip Hop Primària: Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00h 

Responsable: Carlota Medrano 

Xinès 
Infantil- Primària 

Primària- Dilluns de 13.00 a 14.00h 

Infantil- Dilluns de 14.00h a 15.00h 

Batxillerat Dual 
de 2n d’ESO  a 2n Batxillerat 

On line 

Kumon  
Tot Centre 

Horari segons grup 

Anglès 
Tot Centro 

Horari segons grup 

Bàsquet Sant Andreu Horari segons grup 

 

* Les Extraescolars començaran el dia 1 d'octubre (aforament limitat per activitat/grup) 
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TUTORS  

  
EDUCACIÓ INFANTIL   EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

P3A Neus Vallejo   1rA Núria Moreno 

P3B Eva Martínez   1rB Frances Baco 

P3C Cristina Vitoria   1rC Enriqueta Pujadas 

P4A Montse Serra   2nA Dolors Ponce 

P4B Eva Pastor   2nB Núria Mateo 

P4C Marta Moure   2nC Núria Deulofeu 

P5A Claudia Samper   3rA Albert Riu 

P5B Montse Corominas   3rB Kike Pérez 

P5C Montse Muñoz   3rC Rosa Rosell 

   

 

  4t ESO 1- Lourdes Pedreño 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA   2- Anna Lluveras 

1rA Natàlia Gómez   3- Natàlia Casals 

1rB Edgar Cobo   4- Pilar Cabrerizo 

1rC Patricia Navarro       
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2nA Cristina moreno   BATXILLERAT 

2nB Ingrid Bernat   1rA Antònia Santiago 

2nC Laura Barral   1rB Mercè Casamor 

3rA Gabriela Fernández   2nA Enric Gil 

3rB Paco López   2nB Josep Torrents 

3rC Marta Rojo       

4tA Esther  Vilalta       

4tB Laura Ruiz       

4tC Bet Roca       

5èA Artur Grau       

5èB Assumpta Domènech       

5èC Yaiza Fernández       

6èA Mar Brossa       

6èB Xabier Altuna       

6èC María Martínez       
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