
· Horari escolar:
  de 9:00 a 12:30h. i de 15:00 a 16:30h.

· Menjador amb cuina pròpia

· Atenció de l’EAP

· Acollida de matí i tarda

· Extraescolars

· Casal d’estiu

Extraescolars:
Patinatge, Futbol Fala, Funky,
Anglès, Piscina, Robòtica.

 Col·laboració escola - famílies:
· Consell Escolar
· Delegades/ts de classe
· Entrevistes i reunions
· Festes: Buscar el tió, Concert de Nadal,
 el patge reial, castanyada i Halloween,
 carnestoltes, Sant Jordi, gimcana…
· Educació infantil:
 - Entrades relaxades
 - Contacontes
 - Tallers

AMPA:
L’AMPA manté una estreta col·laboració a totes
les festes que se celebren a l’escola i organitza
diverses activitats per als infants del centre,
entre les quals hi ha la participació a la rua
de carnestoltes del poble i l’organització
de les activitats extraescolars.  
 
Contacte: ampaescolasab@gmail.com

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Sant Andreu de la Barca

 Serveis que ofereix l’escola:

Embarca’t
amb nosaltres

Escola Sant Andreu
de la Barca

C/Josep Tarradellas 30-38
https://agora.xtec.cat/ceipsab/

a8060848@xtec.cat

 Informacions:

· Preinscripció: del 15 al 24 de març

· Matriculació: del 14 al 18 de juny

· Adreça web amb tota la informació:

  http://queestudiar.gencat.cat/ca/
  preinscripcio/informacio-general/

Original i fotocòpia de:

· Llibre de família, document d’identitat

 dels pares/mares o tutors legals.

· De l’infant:

 - Targeta sanitària

 - Carnet de vacunacions

 - Document d'identitat de l'alumnat, si el té.

 - 2 fotografies de carnet.

Documentació a entregar
per la preinscripció:

L’equip de mestres de 
la nostra escola us 
agraïm el vostre 

interès i us animem a 
formar-ne part.



Gaudim fent música!Gaudim fent música!

Gaudim de les activitatsGaudim de les activitats

Preparats, llestos... ja!Preparats, llestos... ja!

Aprenem amb les noves tecnologies!Aprenem amb les noves tecnologies!

Ens divertim a les estones lliures!Ens divertim a les estones lliures!

We like role play!We like role play!

Ens agrada llegir!Ens agrada llegir!

Som diversos, som iguals!Som diversos, som iguals!

Compartim la lectura i ens ajudem!
Compartim la lectura i ens ajudem!


