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Curs  2016-2017 
 
L’escola és un espai on s’aprèn a compartir, a il·lusionar-se, a interessar-se a 
innovar-se, a... 
 
Comencem un nou curs, amb un nou equip directiu, que continua aportant 
il·lusió, interès, innovació i moltes ganes de tirar endavant aquest projecte que 
és educar persones i preparar-les pel futur, donant-los les eines necessàries 
per afrontar nous aprenentatges i noves situacions a la vida. És per això que, 
progressivament, la nostra escola va adoptant noves metodologies amb 
l’objectiu que l’alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge, aprengui a 
raonar, a fer-se preguntes, a contrastar opinions, a desenvolupar l’esperit 
crític... aprofitant els seus interessos, la curiositat i la motivació. 
 
Això es tradueix en mestres fent formació, amb moltes ganes d’aplicar les 
noves tecnologies, amb nous ambients i espais més còmodes i agradables per 
a tothom, i, sobretot, molt d’amor per a tot l’alumnat, acollint els que més ho 
necessiten i posant atenció a qui li cal un tracte diferent en funció de les seves 
capacitats.



  EQUIP DIRECTIU 
 

Directora: Olga Batet Mestre 
Cap d’estudis: Pilar Clusellas Macià 
Secretària: Rosa M. Torrico Camps 
 
 

     EDUCACIÓ INFANTIL 
    
   Rosa M. Torrico Camps (Reforç EI )    
P-3    M. Àngela Vilajosana Capdevila      
P-4   M. Alba Cortada Anglarill 
P-5     Pilar Serra Caparroz       
             
Coordinadora  M. Alba Cortada Anglarill    

 
CICLE INICIAL 
    
    Olga Batet Mestre 
   M. Lluïsa García Guixé  
1r      Mireia Codina Garriga                                                                                   
2n   Teresa Sampera Bonet       
 
Coordinadora  Teresa Sampera Bonet 

 
 

CICLE MITJÀ  
 
                              Núria Subirana De la Rosa  
   Pilar Clusellas Macià   
3r   Manuel Zamora León   
4t   José Segura Campillo    
             
Coordinadora   Pilar Clusellas Macià 

 
CICLE SUPERIOR 
 
   Elisabet Sánchez Serena   
5è   Núria Camps Fons      
6è   Miracle Vendrells Viladrich    
            
Coordinadora  Miracle Vendrells Viladrich 

 
Educació especial:   Elisabet Sánchez Serena 
Educació física:   José Segura Campillo 
Música:    Miracle Vendrells Viladrich 
Llengua anglesa:   Núria Subirana de la Rosa i Manuel Zamora León  
Religió:    Maria Lluïsa García Guixé 
Administrativa:  M. Dolors Serra Sellarés 
 



Nombre d’alumnes de l’escola  .…………… 158 alumnes 
 
HORARI D’ATENCIÓ 

 
 

Direcció Dilluns de 15.00 h a 16.00 h i dimecres de 9.00 h a 10.00 h 

Secretaria Dimecres d’11.30 h a 12.30 h 

Administrativa Dimarts de 8.00 h a 13.30 h i de 14.45 h a 17.00 h 

Dijous de 8.00 h a 12.30 h i de 14.30 h a 17.00 h 

Juny i setembre de 8.00 h a 15.00 h 

Professorat A hores convingudes 

 
 

El “RACONET DE L’AMPA” 
 
Ja hi tornem a ser..., però aquest any, amb novetats!!! 
Pels que heu passat l’estiu en remull... us direm que a l’escola tenim un nou 
equip directiu! 
Aprofitem aquestes quatre ratlles per desitjar-los que no perdin mai la il·lusió ni 
el somriure. De moment, de ganes no els en falten i ens han sorprès amb un 
mural fantàstic a l’entrada que ens convida a passar. I és que el Patrocini és 
com una gran família. 
Però ep! L’AMPA també ha treballat! 
Volem agrair a la comissió de “llibre verd” tota la feina feta perquè no falti res 
als nostres nens i nenes per iniciar el nou curs. 
També volem felicitar la comissió d’extraescolars per la gran oferta d’activitats, 
variades, innovadores i creatives! 
I és que ... no parem, però tampoc no 
volem fer-ho! 
No us animeu a formar part activa del 
nostre equip? 
Les portes estan obertes.  
Que tinguem tots un curs excel·lent! 
Fins aviat! 
 
 
ACOLLIDA MATINAL 
 
A tots els que tingueu la necessitat de 
deixar els vostres fills a l’escola més aviat, 
heu de saber que disposem d’una acollida 
matinal de la qual n’és la monitora Fina 
Vicente. Poden esmorzar, si no ho han fet, i també fan diferents manualitats i 
jocs. Podeu estar ben segurs que en mans de la Fina, a més d’estar ben 
atesos, poden aprendre arts plàstiques d’una gran experta.  



Activitats extraescolars, els deixem escollir? 
 
 
Si visiteu aquesta web, hi trobareu pautes que us poden ajudar a triar les activitats 
extraescolars, junt amb els vostres fills. És interessant. 

 

http://www.fundacionshe.org/ca/educacio-emocional/2000016861/ 

 

En començar la primària els nens comencen a expressar més clarament els 
seus gustos i preferències. Per això, una de les decisions més importants que 
hem de prendre els pares és l’elecció de les activitats extraescolars més 
adequades per a ells. Hem de permetre’ls que escullin? 

A mesura que els nostres fills van creixent, les seves opinions es fan sentir. 
Potser no estan d’acord amb les nostres decisions sobre els seus estudis o 
activitats i vulguin imposar la seva voluntat. Òbviament cal tenir en compte la 
seva opinió, però fins a un cert límit. I és que algunes de les activitats 
extraescolars van dirigides a aprendre i no a divertir-se. Anar al logopeda o 
aprendre un nou idioma, per exemple, haurien de ser innegociables…. 

 

 

 
 

 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Mare de Déu del Patrocini 

 
Plaça Joan Maragall, núm. 3 
08261 CARDONA 
Tel./Fax 93 869 18 29  
a8015582@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/ceip-mdpatrocini-cardona/ 
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