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 BENVINGUTS AL CURS 2011-2012 
“In Catalonia's public schools, Catalan is the language of instruction in order to guarantee that all 

pupils end their studies knowing both official languages: Catalan and Spanish. Spanish is taught as a 

subject. The model works, and Catalan pupils not only know Catalan but they also get the same 

results in Spanish language exams, if not better, than in the rest of Spain. In addition, the model has 

been praised as a good practice by the European Commission and UNESCO.” 

 
http://www.catalannewsagency.com/specials/catalan-language-schoo0 
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“A les escoles públiques de Catalunya, el català és la llengua d’ensenyament a fi de 
garantir que tots els alumnes acabin els seus estudis sabent els dos idiomes oficials: el 
català i el castellà. El castellà s’ensenya com una assignatura. Aquest model funciona, i els 
alumnes catalans no només saben el català, sinó què treuen els mateixos resultats en les 
proves de castellà, sinó millors, que en la resta d’Espanya. A més, el model ha estat elogiat 
com una bona pràctica per la Comissió Europea i la UNESCO.”  
 
 

 
 
 
 
Aquest és l’escrit que corre a la xarxa traduït 

a molts idiomes perquè ens adonem de la 
importància del tema. 

 
Nosaltres, aquest curs, volem conèixer millor 

les nostres arrels i, com podeu veure, hem triat com 
a centre d’interès general el folklore de Catalunya. 

 
Aquesta és la nostra intenció. Des del nostre 

petit espai volem obrir-nos al món i ser veritables 
ciutadans preparats per a aquest futur tan 
globalitzat i esperançador. 

  
 

http://www.catalannewsagency.com/specials/catalan-language-schoo0


 
 
INFORMACIÓ GENERAL DE L’ESCOLA 

 
EQUIP DIRECTIU 
Directora: Elisabet Sánchez Serena 
Cap d’estudis: M. Alba Cortada Anglarill 
Secretària: M. Àngela Vilajosana Capdevila 
 
 HORARI D’ATENCIÓ 
Direcció Dimarts, de 9 a 10 h i dijous, de 15 a 16 h 
Secretaria Dilluns i dimarts, de 9 a 13.30 h i de 15 a 16.30 h 

Dimecres i divendres, d’11.30 a 12.30 h 
Professorat A hores convingudes 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
    

P-3    M. Àngela Vilajosana Capdevila        
P-4   Rosa M. Torrico Camps       
P-5   Pilar Serra Caparroz  

Meritxell Borjas Canudas (reforç EI)     
    Coordinadora      Rosa M. Torrico Camps (infantil)  

 
CICLE INICIAL 

    
1r    Teresa Sampera Bonet       
2n A   Pilar Xixons Ribalta        
2n B   Josep Oriol Melero Torrico   

Elisabet Sánchez Serena (E.E) 
       Coordinadora      Teresa Sampera Bonet 

 
CICLE MITJÀ  

 
3r    Pilar Clusellas Macià       
4t    Elena Estany Garrido / Olga Sabrià Peralta  

M. Alba Cortada Anglarill (E.E i reforç EI) 
Manuel Zamora León (Anglès) 
M. Lluïsa García Guixé (Religió)      

          Coordinadora      Pilar Clusellas Macià (primària) 

 
CICLE SUPERIOR 

 
5è    Mireia Codina Garriga        
6è    Núria Camps Fons   

  Jaume Barberà Soler (E.F) 
     Miracle Vendrells Viladrich (Música)   
            Coordinadora      Mireia Codina Garriga  

               
DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 
    
 31 d’octubre de 2011, 7 i 9 de desembre de 2011 i 20 de febrer i 30 d’abril de 2012. 



 19 de març festa local 
 
HORARI DEL CENTRE 
 
Educació infantil i primària:  de 9 a 12:30 h i de 15 a 16:30h 
Jornada intensiva (de l’11 al 22 de juny): de 9 a 13 h  

 
 
CENTRE D’INTERÈS GENERAL DE TOTA L’ESCOLA 
 
 
El centre d’interès proposat per a aquest curs, com us diem a l’editorial, és el folklore de 
Catalunya. Cada grup classe ha escollit un nom referent al tema. 
 
 
 

EI 3: colla 
gegantera 

 

2n: 
dansaire 

 

EI 4:  
bastoners 

 

3r: Corre 
de Bou 

 

EI 5: grup 
d’havaneres 

 

    

4t: 
segadors 

 

1r: castellers 

 

5è: diables 

 

2n: patumaires 

 

6è: 
bruixes 

 

 
 
 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_0HqD80hJf4Q/TPQqGpqZK0I/AAAAAAAABkI/1Rx8q8Lho_k/s1600/Diables%252B-%252BP3%252BEscola%252BEl%252BCim%252B-%252BVilanova%252Bi%252Bla%252BGeltr%2525C3%2525BA.JPG&imgrefurl=http://locarranquer.blogspot.com/2010/11/es-convoca-pel-12-de-desembre.html&usg=__F3QI68cDw88n6QIiwGvs1Kio0aU=&h=1383&w=1133&sz=155&hl=ca&start=3&zoom=1&tbnid=5ovEdUBnbG8P9M:&tbnh=150&tbnw=123&ei=sYyFTsn6LoOq8QPl9Nk1&prev=/search%3Fq%3Ddiables%26hl%3Dca%26sa%3DX%26tbs%3Ditp:clipart%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


 
 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
L’AMPA, com cada curs, ofereix a l’alumnat de l’escola un ampli ventall d’activitats, des de 
EI 3 anys fins a 6è: servei d’acollida, esplai, ... 
 

 

NORMATIVA GENERAL DE L’ESCOLA 
 
Preguem puntualitat a les entrades i sortides de l’escola. 
Els acompanyants no han de fer fila amb els nens i nenes. 
Cal avisar els tutors i tutores de les absències. 
El  nens i nenes portaran roba i calçat adient el dia d’educació física. 
Es necessari marcar amb el nom els xandalls, bates, jaquetes, motxilles,... 
No es permet pujar amb cotxe a l’escola sense el permís de la direcció. 
Per accedir a l’escola, cal utilitzar les escales i no la rampa. 
Es prega no fumar dins el recinte escolar. 
No és permesa l’entrada de gossos al recinte escolar. 
 
Entre tots aconseguirem una bona convivència ! 
 
 
ENTRETENIMENTS 
 

                              
 
 
 

 
Generalitat de Catalunya                                                  
Departament d’Educació 
Escola  Mare de Déu del Patrocini                                             
Plaça Joan Maragall, núm. 3 
08261 CARDONA 
Tel. / Fax 93 869 18 29   
a8015582@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/ceip-mdpatrocini-cardona/ 
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