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CURS 2018-2019 
 
CALENDARI 
 
Inici de curs: 12 de setembre de 2018. Inici diferenciat per l'alumnat de P3. 
Fi de curs: 21 de juny de 2019. 
 
Vacances: 
- Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos).  
- Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos). 
 
Dies de Lliure disposició: (són els proposats pel Consell Escolar Municipal de 
Barcelona) 

- Divendres 2 de novembre de 2018. 
- Divendres 7 de desembre de 2018. 
- Dilluns 4 de març de 2019. 

Festes locals de Barcelona per determinar. 

 
HORARI  LECTIU 
 
Educació Infantil- Primària 

 matí: de 9 a 12:30h 

 tarda: de 14:30 a 16h 

 
Jornada continuada, de 9 a 13h: 

- 21 de desembre de 2018. 
- A partir del 10 de juny de 2019. 

*** El calendari i l'horari lectiu pel curs 2018-2019,  han estat aprovats en Consell 
Escolar i presentats al Consorci d'Educació de Barcelona. 
 

EXTRAESCOLAR 
 
Servei acollida matí: de 8 a 9h 

Servei acollida tarda: de 16 a 17h 

 
Activitats extraescolars: a partir de les 16h. Començaran  l’1 d’octubre. 
Gestió extraescolars: AMPA Ausiàs March (telèfon 647 22 79 23) 
Reunió informativa extraescolars: dilluns 17 de setembre, 16:15h 

 

SERVEI  MENJADOR 
 
Educació Infantil/Primària: de 12:30 a 14:30h 

Empresa: Coalme Catering SL (telèfon 93 219 27 00) 
 
Encarregada servei: Sra Magdalena. Atenció diària a les famílies: de 9 a 10h, en la 
consergeria de l’escola. 
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XANDALL  DE  L'ESCOLA 
 
El podeu trobar a PRAMOBA, Gran Via Carles III, 58-60, entrada pel carrer Eugeni 
d'Ors. Cal portar-lo per a psicomotricitat/educació física i en les sortides. Cal 
posar el nom a totes les peces de roba. 
 

BATA 
 
D'Educació Infantil en la Consergeria del centre. Cal posar-hi el nom. 

 
MOTXILLA 
 
Per raons de seguretat, la motxilla ha de ser sense rodes. En el cas de portar rodes, 
dins de l'escola, s'haurà de portar penjada. 

 
MATERIAL ESCOLAR 
 
El material socialitzat, com en cursos anteriors, inclou: el material escolar i 
complementari de tot l'any  i l'agenda escolar a partir de cicle mitjà. Preu: 70 euros. 
Ha estat aprovat en Consell Escolar. 
 
L’escola es fa càrrec del llibre de matemàtiques de P5 a 6è (Jump Math), dels llibres 
de reutilització i de les còpies que puguin esdevenir de no usar llibres de text. 
 
Forma de pagament: L'import es farà efectiu mitjançant un ingrés al Banc de 
Sabadell.  Es lliura un full  explicatiu de com fer el pagament en el banc. 
 

Data màxima: 12 de setembre de 2018. Cal haver fet efectiu el pagament per 
gaudir de tot el material escolar. 

 
AMPA 
 
La quota de l'associació de 30 euros, és anual i per família.  

 
LLIBRES DE TEXT 
 
Els llibres de text gestionats des de l’AMPA, es lliuraran a inici de curs directament a 
les aules dels nens. 
 


