
 
 

 

 

 

CURS 2017 - 2018 

 
 

 

 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Sant Bernat 
Av .Lluís Campanys 2 08640 Olesa 
de Montserrat Tel. 93 778 09 85 

correu:a8022461@xtec.cat 
 

Nova pàgina web: 
agora.xtec.cat/ceip-santbernat/ 

  

  
  

 

mailto:ceip-santbernat@xtec.cat


 
  



Pares, mares, tutors/es. 

S'inicia un nou curs escolar i un cop més recordem a les famílies la importància de prendre part 
activa en l'educació dels seus fills/es. 

 
L'escola resta oberta als suggeriments i iniciatives de tots els membres de la comunitat. 

 

 

BON CURS 2017 – 2018 
 

 

 

1. INFORMACIÓ GENERAL 
 

La llengua vehicular i d'ensenyament - aprenentatge és el català. Durant el cicle Inicial d'Educació Primària 
s'introduirà el castellà 

A Educació Infantil (P3, P4, P5) s’iniciarà l’aprenentatge de l’anglès. 

 
L’HORARI DE L’ESCOLA SERÀ: 

 
De 9 a 12.30  hores i de 15 a 16.30 hores 

 
2. PERSONAL DEL CENTRE 

 

EQUIP DIRECTIU 
 

Director : Jordi Cornellas 
Secretaria :             Encarna Martínez 
Cap d’Estudis: Raquel Vega 
 

 PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

Administrativa: Montserrat Capella 

Conserge: Joaquim Cortada 

Tècnica d’Educació Infantil (TEI): Ana I. Mayor 

Auxiliar d’Educació Especial: Isabel Gálvez 

Tis: Ángeles Torres 

Vetllador:                                                     Francesc Alert 
 

 PERSONAL DE SERVEIS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
 

Psicòloga EAP: Mª José Gómez 
 
 
 
 



 
 

MESTRES SENSE TUTORIES 
 

Especialista de Música: Alicia Gámez  (Adrián Giménez) 
 

Especialista Educació Física  Albert Colomer  

Especialista Anglès (CI i 3r)              Inma Gimeno 

Educació Especial : Patricia Galera 

Audició i Llenguatge: Raquel Vega 
 

Religió: J. Manuel López 
   

   Tallers 2/3                            Blanca Zurera 

 

TUTORIES  

EDUCACIÓ INFANTIL: 

3 anys A                  Carme Cerulla   

3 anys B                  Gemma Batlle   
 4 anys A Laura Guijarro 

4 anys B Silvia González 

5 anys A                  Núria González  

5 anys B                   Encarnación Martínez  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 

C.Inicial : 
 

1r.A Laura Beltrán 

1r.B 

2n.A 

2n.B 

Noelia López 

Ana Busquet 

                Àngels Fernández 

C.Mitjà : 
 

3r.A                    Eulàlia Vila 

3r.B Mª Dolors González    

4t.A 

4t.B 

Inma Santiveri 

Josep Pallarés 

 
C.Superior : 

 

5è.A Pilar Vila 

5è.B Mireia Sendra  

6è.A Mar León 

6è.B Karen Onwuka (especialista anglès C.S. ) 



    Aula d’Acollida                                Helena Gómez 
 

    Projectes interdisciplinaris      Mª Pilar García 

         
    Suport Educació Infantil:       Laura Pedragosa – Psicomotricitat i informàtica  
 

      Mª Luz Montoro – Tallers i suport  
  

      Pilar Franco – Suport – 
 

      Hilario Navarro – Suport -  

 
PERSONAL DEL SERVEI DE MENJADOR 

 

Coordinadora del servei: Juana Sedano 
 
Cuina Ana Mª Medina 

 

Monitores: Educació Infantil Educació Primària 

Montserrat Soguero  Mª Ángeles Martín 

Gloria Félez Rosario Bonilla 

Mª Carmen Sánchez Josefina Zarza 

Mª José Durán 

El nombre de monitors/es de menjador, s’incrementarà en funció dels alumnes que en facin ús. 
 
 
REUNIONS D’INICI  DE CURS 

 

Totes les reunions es faran al menjador a les 17 hores ( 5 tarda) 
A les reunions s’ha d’assistir sense els nens/es per facilitar l’agilitat i la concreció de les mateixes. 

 

Educació Infantil ( P4 A i B ; P5 A i B ) 

dijous 28 de setembre 
 

Cicle Inicial Primària ( 1r. A i B ; 2n. A i B ) 

              dilluns 25 de setembre 
 
Cicle Mitjà Primària ( 3r. A i B ; 4t. A i B ) 

              dimarts 26 de setembre 
 

Cicle Superior  Primària (5è. A i B ; 6è A i B ) 
              dimecres 27 de setembre 
 
 
1r.d’Educació Infantil ( P3 ):  dimarts 3 d’octubre a les 17 h ( a les tutories ) 

 

HORARI ENTREVISTES TUTORS 
 

Amb caràcter general 

Dimecres (2n, 3r  i 4t de mes)  de 12.30  a 14 hores 

Totes les entrevistes es realitzaran amb convocatòria o sol·licitud prèvia, que es realitzarà 

 mitjançant l’agenda o el tokapp



HORARI VISITES EQUIP DIRECTIU: 
 

Direcció :                 Dilluns de 16  a 17  hores i dijous de 15.00 a 16.30 hores  

Cap d’Estudis :       Dilluns de 15.00 a 16.30  hores  

Secretaria:               Dilluns d’ 11.30 a 12.30 hores i dimecres de 16.00 a 17.00 hores 

 

Totes les entrevistes es realitzaran amb convocatòria o sol·licitud prèvia a secretaria. 
 

Els pares, mares o tutors/es, tenen l’obligació d’assistir a les reunions que es convoquin. 

No es donarà cap  informació  a ningú que no sigui el pare, mare o tutor legal de l’alumne/a 

HORARI ADMINISTRACIÓ: 

De dilluns a divendres de 9 a 9.30 hores, dimarts i dijous de 16.30 a 17 hores 

 
 4. L’AGENDA ESCOLAR 

 

Tots els/les alumnes de l’escola tenen una  agenda escolar que ha de servir per: 

- Comunicació família – escola: Demanar entrevistes, comunicar informacions d’interès a l’escola, 

avisar o  justificar absències i retards, altres informacions.  
 

- Planificar les tasques i deures ( a Primària ): Anotar els treballs, controls, temes d’estudi, horaris. 
 

Els pares, mares o tutors/es, l’han de consultar diàriament, en ser una via directa d’intercanvi 
conjuntament amb el TOKAPP d’informació entre famílies i escola. 

 
5. QUOTES DE MATERIAL 

 

Els imports de les quotes de material són: 
- Ed. Infantil: 

P3, P4 i P5:     67 € 

- Cicle Inicial: 66 € 

- Cicle Mitjà:  60 € 

- Cicle Superior:  60 € 
 

Amb caràcter general els ingressos es faran fins  el 23 de setembre. 
Les famílies que en aquesta data no hagin fet efectiu l’ ingrés seran requerides a fer-ho, a l’hora que se’ls 
informarà de la possibilitat de fer el pagament a terminis. 

 
La quota de material s’inverteix en: 

 
 Material fungible utilitzat habitualment a l’aula 

 Material per diferents activitats (festes, etc…) 

 Material imprès d’informàtica 

 Agenda 

 Altres 

A Cicle Superior de Primària queda exclòs el material personal dels alumnes ( llapis, bolígrafs, llibretes...) 



6. MENJADOR ESCOLAR 
 

Ofereix el seu servei a partir del dia 12 de setembre de 2017 i fins el 22 de juny de 2018 
 

Horari: de 12.30 a 15 hores 
 
Preus: Usuaris fixes, 5,50 € 

 

Usuaris esporàdics   6,72 € 
 
Entenem per alumnes fixos aquells que seran usuaris del menjador escolar com a mínim 3 dies a 
la setmana durant tot el curs.  
Tots els demés supòsits es consideraran com eventuals. Sistema de pagament per alumnes 
esporàdics: 2 formes de pagament - Ingrés en compte bancari - Targeta de crèdit directament al 
menjador de l’escola de 9 a 9.30 

 
Telèfon del menjador: 699758372 
 

 
7. NORMES DE FUNCIONAMENT 

 

A. ENTRADA I SORTIDA  DELS ALUMNES: 
 

L'escola obrirà a les 9 del matí i a les 3 de la tarda, i es tancarà 5 minuts després . 
 
Hi ha 2 entrades diferenciades, la d’ infantil i la de primària, en ambdós casos els pares només podran 
accedir a l’interior del recinte fins el lloc delimitat a tal efecte, a partir d’aquell punt els mestres s’encarregaran 
dels nens i les nenes. S’ha de tenir cura de no bloquejar les portes d’accés a l’edifici escolar. 

 
Entrada: 

 

1. Els alumnes d’Educació Primària entraran a l’edifici de l’escola directament, sense fer fileres, tant 
a les 9 h del matí com a les 3 h de la tarda. 

 
2. Els alumnes d’Educació Infantil entraran per la porta d’infantil, els pares o familiars acompanyaran 

als alumnes fins la porta de l’aula per la zona del pati on seran rebuts per els mestres . 
 

3. Per acord de Consell Escolar durant els dies lectius les portes de l’escola romandran 
obertes fins a les 9:05 hores al mati i fins a les 15:05 hores a la tarda. Passada aquesta  
hora, les portes es tancaran i no podrà accedir a l’escola cap alumne a excepció dels que 
vinguin amb causa justificada. Les portes tornaran a obrir-se per deixar entrar als alumnes  
a les 10:00 hores i a les 15:45 hores, coincidint amb els canvis de classe. 

Les famílies, a partir de 3r, seran informades per l’aplicació TOKAPP de l’absència al centre dels 
seus/seves fills/filles. 

 
4. L’acumulació de cinc retards tindran la consideració d’un dia d’absència. 

Els retards produïts per visita metge (justificada) no es comptabilitzen. 



Sortida: 
 

 Educació Infantil : Les famílies accediran al pati d’infantil davant de l’aula corresponent on se’ls 

anirà lliurant els nens i nenes. 
 

 Cicle Inicial de Primària: Sortiran acompanyats dels tutors/es o del/de la mestre/a que ha estat 

amb ells la darrera hora i se’ls anirà lliurant als familiars. 
 

 A partir de 3r. de primària, els alumnes sortiran sols, excepció feta de sol·licitud expressa 
de la família de que no sigui així. 
Els/ les alumnes a partir de 3r. curs de primària que tinguin germans a cursos de nivell més baix 
(de P3. a 2n. de primària), els podran recollir a la sortida de l’escola sempre que,el pare, mare o 
tutor/a signi la sol·licitud corresponent. De la mateixa manera en el cas de que la persona que ha 
de venir a recollir un/a alumne/a no sigui el pare, la mare o tutor legal, s’haurà de signar una 
sol·licitud on es farà constar les dades de les persones que ells autoritzen a recollir -los. La 
sol·licitud s’haurà de recollir a secretaria. 

 
 

Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida dels alumnes un cop acabat 
 l’horari escolar (20 minuts), es procurarà contactar amb la família o els tutors legals de l’alumne. Un 
cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació amb la família o amb els tutors legals, i 
 transcorregut un marge de temps prudencial (1 hora), la persona de l’escola que fins aquell moment 
hagi estat a càrrec de l’alumne comunicarà telefònicament la situació a la guàrdia urbana o policia 
local i hi acordarà la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia. 

 La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura que comporti una manca 
 d’assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li correspongui, s’ha de tractar de 
 manera similar als supòsits d’absentisme. En darrer terme, la direcció del centre ha de comunicar per 
 escrit la situació als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació, n’ha de quedar una còpia 
 arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d’Educació. 

 

Durant l’horari escolar cap alumne/a pot sortir de l’escola sense la sol·licitud feta per escrit i signada pels 
pares o tutors i la pertinent autorització de/ de la mestre/a. És imprescindible que hi hagi un adult identificat 
pel centre per recollir a l’alumne/a a la sortida, la persona que reculli a l’alumne/a haurà de signar al llibre que 
ha tal fi hi ha a consergeria, si no és així no s’autoritzarà la mateixa malgrat hi hagi la sol·licitud signada pels 
pares / tutors. 

 
L'incompliment d’aquesta norma per part d’algun/a alumne/a, es considerarà com a falta greu i s’informarà  
del fet a la Policia Municipal. 

 
B. ACCÉS A L’ESCOLA DELS FAMILIARS: 

 

En cas que els familiars hagin de fer qualsevol gestió o consulta a secretaria, esperaran al lloc delimitat fins 
que entrin els alumnes per tal de fer més fluïda aquesta entrada. A partir d’aquest moment podran entrar a 
l’edifici. 

 
Els familiars no podran accedir mai a les aules. Per a qualsevol consulta s’hauran d’ adreçar prèviament a la 
secretaria del centre. 

 

Les informacions d’interès adreçades als mestres hauran d’estar recollides a l’agenda, de manera que no hi 
haurà necessitat de parlar amb cap mestre/a en el moment  de l’entrada a l’escola. 

 
Els germans no són en cap cas interlocutors reconeguts per l’escola, per tant no és convenient que es 
dirigeixin als mestres per donar informació o reclamar-la. 



C. ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA: 
 

L'assistència a l'escola és obligatòria. 

La no assistència s’ha de justificar per escrit, l’escola es reserva el dret de considerar procedent o no 

una justificació. 

 
 Absència de matí o tarda no avisada prèviament, les famílies informaran als tutors dels motius 

de la mateixa. 

 Si l’absència es repeteix dos dies ( sense justificació ), es notificarà via TOKAPP la sol·licitud 

de la justificació de la mateixa. 

 Si les absències es reiteren cinc dies (sense justificació ), s’inicia el protocol d’absentisme que 

consistirà en: 

Citar per via de carta certificada signada per la direcció del centre a la família per tal 
de tenir una entrevista. 
En aquesta entrevista se’ls informarà que en cas de que aquestes absències continuïn la 
direcció del centre informarà als Serveis Socials de la localitat. 
De no presentar-se a l’entrevista o de seguir l’absentisme, es farà saber aquesta 
situació a la direcció del centre. El director informarà via “fitxa oficial d’absentisme” a 
la regidoria d’Educació de l’ajuntament, i portarà el fet al coneixement de la comissió 
social. S’enviarà còpia a inspecció. 

 Els retards continuats es consideraran absentisme ( cinc retards són equivalents a un dia 

d’absentisme ). 

 
Les  justificacions  es faran  a l’agenda. 

 
D. SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: 

 

Les SORTIDES i d’altres activitats complementàries es consideren obligatòries en formar part del 

currículum escolar. 

L’escola informarà via TOKAPP de cada sortida amb la data, horari, lloc, activitat concreta, autorització , preu 
i instruccions de pagament. El pagament de les sortides s’hauran de fer tenint en compte els terminis i 
sempre a l’entitat bancària. El comprovant d’ingrès s’ha d’entregar al tutor/a 

 

Entitat bancària de pagament: La Caixa 
L’escola podrà, en determinades circumstàncies, no autoritzar l’assistència d’algun alumne/a a 
aquestes activitats, sense que això comporti la no assistència a l’escola. 

 
E. PRESÈNCIA DE POLLS I MANCA D’HIGIENE : 

 

 Quan es detectin polls en un/a o més alumnes d’una aula, s’avisarà a la direcció del centre qui, 
mitjançant circular general , informarà a les famílies, per tal que extremin la vigilància i apliquin les 
mesures oportunes . 

 
 En el cas de l’alumne/a al que se li han detectat els polls, el tutor/a informarà confidencialment a la 

família (per escrit) i aquest/a no es podrà reincorporar al centre fins que no s’hagin eliminat totalment . 
 

 Si és convenient es farà una revisió general dels caps dels  alumnes a les aules més afectades. 
 

 En cas de que s’observin mancances en l'higiene, desnutrició, etc, el tutor/a es posarà en contacte 
amb la família de l'alumne/a. En cas de reiteració s’informarà a la direcció que es posarà en contacte 
amb la família via carta certificada. Si això no és suficient es posarà el cas en coneixement dels 
Serveis Socials del municipi i s’informarà a la comissió social. 



F. ACCIDENTS O MALALTIES : 
 

 Si un alumne/a té qualsevol accident dins de l'escola, el/la tutor/a o mestre/a encarregat en aquell 
moment del grup on és l’alumne/a valorarà la conveniència d’avisar a la direcció del centre i de comú 
acord decidiran si és  necessari avisar  als pares perquè el  vinguin a buscar. 

 
 Si no s’ha localitzat als pares o tutors i es considera convenient una visita metge es portarà a 

l’alumne/a al CAP ( de manera general l’acompanyaran el/la tutor/a i el conserge ). Se seguirà 
intentant localitzar a pares o tutors. 

 

 Si al CAP consideressin oportú el trasllat de l’alumne/a a un hospital i els pares o tutors no han 
estat localitzats o encara no han arribat, un membre del personal de l’escola (preferentment el/la 
tutor/a) acompanyarà a l’alumne/a durant el seu trasllat i estada fins l’arribada dels pares. 

 
 Si l’accident es considerés greu, s’avisaria immediatament des de l’escola al 112 i immediatament 

després als pares, en el cas que el servei del 112 considerés adient portar l’alumne/a a l’hospital i 
els seus pares encara no haguessin estat localitzats o encara no haguessin arribat, personal de 
l’escola ( preferentment el/la tutor/a ) acompanyarà a l’alumne/a durant el seu trasllat i estada fins 
l’arribada dels pares. 

 

EN CAS DE MALALTIA SE SEGUEIX EL MATEIX PROTOCOL 

 
G. ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS: 

 

 El nen/a que estigui malalt o tingui febre no pot  assistir a l’escola. 
 

 A l’escola no s’administrarà cap medicament sense la sol·licitud signada de la família, 
especificant: 

Nom del medicament, dosi del mateix i horari d’administració. 
( El model de  sol·licitud s’haurà de demanar a la tutoria ) 

 
Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de l’informe metge on ha de constar: 

Nom del medicament, dosi del mateix i horari d’administració. 
 
Administració Paracetamol: 

• Recomanacions elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya 

 
Davant d’un infant amb febre de 38 ºC o més l’escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li 
que el reculli tan aviat com pugui.  Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 ºC es recomana 
administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol, per la seva 
bona tolerància i la relativa absència d’efectes secundaris. 

 
Per administrar el paracetamol als infants a les escoles, cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor, 
segons model formalitzat que s’ha de demanar a les tutores o secretaria 



H. FAMÍLIES SEPARADES: 
 

 En el cas de famílies separades el/la tutor/a ha de donar la possibilitat de fer les entrevistes 
conjuntes o per separat. 

 Si se sol·licita es farà còpia duplicada de les informacions que van adreçades a les famílies. 

 L’escola tindrà en compte el regim de visites i de recollida dels alumnes ( mai es permetrà la visita 
d’un progenitor fora de l’horari establert en el règim de visites, de la mateixa manera que no es 
lliurarà l’alumne/a al progenitor si no està dins dels dies que li corresponen per sentència ) 

 Això només serà d’aplicació si l’escola té coneixement del document judicial que regularitza la 
custòdia de l’alumne/a ( ha de constar una fotocòpia de la sentència  a l’expedient de l’alumne/a) 

 
 
I. INSTAL·LACIONS I MATERIALS DE L'ESCOLA: 

 

Les instal·lacions i materials de l’escola, s’han de respectar, els desperfectes que s’ocasionin es repararan, 
però les despeses aniran a càrrec de l’infractor. 

 
J. ÚS DE TELÈFONS MÒBILS: 

 

 Amb caràcter general està prohibit portar telèfons mòbils a l’escola. Si se’n localitza algun, el/la 
mestre/a el requisarà i no es tornarà fins que els pares vinguin a recollir-lo .En cas d’absoluta 
necessitat la família pot sol·licitar l’autorització del centre perquè el seu fill o filla el pugui portar, en 
aquesta sol·licitud hi consten també les condicions en que es dóna l’autorització. 

 
 En tots els casos, l’ enregistrament fotogràfic , de vídeo o de so, d’alumnes i/ o activitats de l’escola 

per part d’un/a alumne/a sense l’autorització corresponent, suposa una falta molt greu que pot 
comportar fins i tot l’expulsió temporal de l’escola. 

 
K. ALTRES: 

 

 A l’escola no es portarà res que no sigui estrictament necessari pel treball a l’aula. ( mp3 o similars, 
videojocs, jocs i joguines en general, telèfons mòbils ). De portar – se, l’escola no es farà responsable 
de la seva pèrdua, deteriorament o d’altre incidència. 
Al mateix temps si el/la mestre/a localitzés un d’aquests objectes, el recolliria i restaria a l’escola fins a 
ser retornat als pare/mare de l’alumne/a, en el termini que amb caràcter general determini el cicle. 

 
 A les classes, excepte a la d’Educació Física,  no es portaran ampolles d’aigua, 

 

8. WEB DE L’ESCOLA: 

 agora.xtec.cat/ceip-santbernat/ ,  

des d’ella es podrá seguir accedint als diferents BLOCS de Centre i de Cicles. En els que trobareu 
diferents informacions d’activitats i sortides, així com les fotografies d’aquestes activitats i sortides que 
es poden descarregar. 

 
 

9. AVALUACIÓ 
 

PROCÉS D’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT (nou decret d’avaluació de Educació Primària) 

Característiques de l’avaluació 
 
L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes en l’educació primària serà: 

๏Contínua i global 



๏Amb observació sistemàtica de l’assoliment dels objectius educatius 

๏Integradora de les valoracions de tots els àmbits 

๏Amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa 

๏Centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques 

 

             Finalitat de l’avaluació 
 

o Permetre identificar els continguts i les competències assolides pels 
alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats. 

 
o Permetre als alumnes i als mestres la identificació de les dificultats del 

procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les 
 

o Analitzar, valorar i reorientar, si cal, l’acció educativa dels mestres i 
dels centres i prendre les mesures oportunes per garantir que tots els 

           alumnes assoleixin les competències bàsiques previstes 
 
 

Termes per expressar el resultat de l’avaluació 

 AE Assoliment Excel·lent 

AN Assoliment Notable 

AS Assoliment Satisfactori 

            NA No-Assoliment 

 



COMISSIONS D’AVALUACIÓ: 
 

 Estan formades per l’equip de mestres de cada cicle. 
 

 Es reuneixen en dues sessions per trimestre. A la primera sessió s’analitza col·lectivament l’evolució 
dels aprenentatges de cada alumne/a . A la segona es tracten els casos amb majors dificultats 
d’aprenentatge i s’estableixen les mesures d’adequació i reforç, estratègies i ajustaments de 
programació que convinguin. 

 

 A la darrera sessió d’avaluació del curs, es fa la valoració final per àrees i valoració global del 
progrés de cada un dels alumnes, es prenent decisions en quant a la necessitat que un alumne/a 
romangui un any més en el mateix curs. 

 
 Després de cada sessió d’avaluació, el/la tutor/a informa per escrit els pares. L’informe reflecteix els 

resultats en relació amb les àrees, la valoració del procés d’aprenentatge, aspectes personals i 
mesures complementàries o de reforç (si s’escau). 

 
 A Educació infantil es lliuraran 2 informes per curs i a Educació Primària 3. 

 

 
SEGUIMENT ESPECÍFIC D’ALUMNES 

 
 Els alumnes que hagin de romandre un any més al mateix curs cicle per no haver assolit les 

competències bàsiques, seran objecte d’un seguiment específic per part del/la tutor/a, per ajudar-lo 
en l’adaptació al nou grup i en la millora del seu rendiment acadèmic. 

 

 Aquesta retenció només es pot produir una vegada en tota l’etapa. 
Els alumnes que promocionen de curs sense tenir superades totes les matèries seran objecte de les 
mesures de reforç que determini la comissió d’avaluació i d’un seguiment específic per part del/la 
tutor/a. 

 

 Quan un alumne/a porti un retard en els aprenentatges de més d’un cicle , es valorarà la conveniència 
de fer-li una adaptació de currículum amb un pla individualitzat (PI) i l’atenció individualitzada dels 
especialistes d’audició i llenguatge o educació especial. 

 
 L’alumnat amb PI pot ampliar un curs més la permanència a l’etapa, sempre que això afavoreixi la 

seva evolució personal i social i el progrés en els seus aprenentatges. 
 

10. INFORMACIONS AMPA 
 

 Per contactar amb l’ AMPA mail. info@ampaceipsantbernat.org 

mailto:info@ampaceipsantbernat.org


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Sant Bernat 

Model de sol·licitud recollida d’alumnes. 

 
En/Na .......................................................................................................................... 

 
 

en qualitat de pare / mare / tutor/a de l’alumne/a d’aquest centre .............................. 

........................................ matriculat al curs ....................., sol.licita que a l’hora de 

realitzar les sortides escolars (a les 12:30  i a les 16:30 h) sigui recollit/da 

per les següents persones: 
 

 

Nom i cognoms DNI Parentiu 

   

   

   

   

   

 
 
 

El que se sol.licita a la direcció del centre 
 
 

Olesa de Montserrat a ...............  de / d’ ............................................  de 20........ 
 
 

 
Signat, 



 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Sant Bernat 

 

SOL.LICITUD ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS 
 

 

En/Na 
 
 

 

amb D.N.I./ N.I.E. / Passaport NIF 
 
 

 

en qualitat de pare/mare/tutor de l’alumne d’aquest centre 
 
 

 
 

demana al CEIP SANT BERNAT (mestres del centre i monitors/es del menjador) que administri al seu 

fill/a els següents medicaments amb prescripció mèdica (adjuntem còpia recepta i informe mèdic) i 

eximeixen de tota responsabilitat a l’escola sobre els efectes que aquests medicaments puguin causar 

en el seu fill/a. 

 
 

NOM DEL MEDICAMENT HORARI QUANTITAT/DOSI NÚM. DE DIES 
    

    

    

 
*Ens heu de donar una còpia de la recepta o receptes i informes mèdics. 

 

 
El que se sol.licita a la direcció del centre 

 
 

Olesa de Montserrat a ...............  de / d’ ............................................  de 20........ 
 
 

 
Signat, 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Sant Bernat 
Av. Lluis Companys, 2 
08640 Olesa de Montserrat 
937780985 
 

 

SETEMBRE  OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di 
    1 2 3        1    1 2 3 4 5      1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 

        30 31                      

                               

GENER  FEBRER  MARÇ  ABRIL 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di 
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4     1 2 3 4        1 
8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 
29 30 31       26 27 28      26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 

                        30       

                               

MAIG  JUNY FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ: 13/10/17 – 07/12/17 – 12/02/18 – 
30/04/18 – 21/05/18 

HORARI DEL CENTRE:  

           De 9 a 12.30 hores  - de 15 a 16.30 hores 
 
JORNADA CONTINUADA: 22/12/2017 i del 5 al 22 de juny de 2018  
FESTES LOCALS: 11/06/2018 – 25/06/2018  

  Tancament administratiu del centre  13/07/2018 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di  Dl Dm Dx Dj Dv Ds Di 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  

               

               

Curs 2016 – 2017 

 

Curs 2017 – 2018 

 

Curs 2017 – 2018 

 

Curs 2017 – 2018 

 



 


