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INFORMACIÓ PARES CURS 2017-2018
- EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA PEDAGÒGICA: Carmen García Nieto
DIRECCION GERENCIA: Mª Carmen Delgado Montes
ADMINISTRADOR: Óscar Gil
- PROFESSORS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
TUTOR 1r E.P
Rubén Benitez
TUTORA 2n E.P
Alba Izcue
TUTORA 3r E.P
Xavier Fenosa
TUTOR 4t E.P.
Tania Cots
TUTOR 5è E.P
Juan Carlos Carrilero Antonia Bayona
TUTORA 6è E.P
Tania Morales
EDUCACIÓ FISICA
Marta Abellán
MÚSICA
Mª del Mar Gómez
ANGLES/INFORMAT Celia Alfonso
CASTELLÀ
Saray Sanz (1r i 2n) Mar Gómez (6è)
PLASTICA
Tutors
Reforç-Amp.
Antonia Bayona, Mar Gómez, tutors
Per resoldre qualsevol qüestió, es demana hora a la tutor/a.
HORARI DE CLASSES:
De 9 a 13 i de 15 a 17 hores.
CURS ESCOLAR
12 – 09 - 2017 al 22 – 06 - 2018
JORNADA INTENSIVA (NOMÉS MATÍ)
Del 13 al 22 de juny
FESTA FINAL DE CURS I GRADUACIÓNS P5: 11 de juny- 6è 12 juny 15 hores
AVALUACIONS 1a. AVALUACIÓ 2a. AVALUACIÓ 3a. AVALUACIÓ
ENTREGA NOTES 21-12-2017
22-03-2018
21-06-2018
FESTES DE LLIURE ELECCIÓ
07-12-2017/ 12-02-2018/ 30-04-2018
FESTES DE LA LOCALITAT
25-09-2017 (por festa 24-09-2017) / 21-05-2018
*** *** DIA 22-12-2017 CLASSES FINS LES 13 h. MENJADOR FINS LES 15 h.
VACANCES NADALENQUES
23-12-2017 al 07-01-2018
VACANCES SETMANA SANTA
24-03-2018 al 02-04-2018
DATES DE EXCURSIONS
27-10-2017 i 16-03-2018
COLÒNIES ESCOLARS. Castellnou de Bages-. 30, 31 de maig i 1 de juny
SERVEI D’ACOLLIDA: De 8 a 9 h. i de 17,10 a 18,10 h. és un servei no obligatori, que s’ha d’abonar. Al migdia a les 13:15, passen al menjador, menú extra.
Pàgina http://escolasantamarta.org Facebook: Santa Marta L’Hospitalet
MUTUA ESCOLAR :GRUP 9 SERVEIS MEDICS , Avda del Bosc, 25 Baixos. L14

Departament de psicopedagogia format per psicòlogues i logopedes Novetat
Atenció secretaria: Sr Raúl

NORMATIVA PRÒPIA DEL COL·LEGI SANTA MARTA
1. L’agenda és el mitjà de comunicació entre els pares i el professorat, és
responsabilitat dels alumnes portar-la a classe cada dia i tenir-la en bones
condicions, sense enganxines o dibuixets. Cal que estiguin completes les
dades de la primera plana amb els telèfons d’urgència anotats.
2. Les faltes d’assistència s’han de justificar a l’agenda per tal que resti
constància per escrit. Si els alumnes saben que faltaran cal que avisin amb
anterioritat als Tutors: per viatges , visites mèdiques....
3. Si han de sortir de l’escola en horari escolar MAI NO HO PODRAN FER
SOLS, cal que els vinguin a buscar sempre, i ho posin a l’agenda
4. Per tal que tots podem treballar sense interrupcions resta totalment
prohibit que els pares pugin a la primera planta de l’escola per parlar amb
els professors . Facin servir l’agenda i/o demanin hora per parlar-ne
5. Està totalment prohibit que en cas de tenir-lo els alumnes portin connectat el
telèfon mòbil dins l’escola en cap moment. Tanmateix no poden portar cap
joc electrònic tipus Nintendo o similars.
6. Els rebuts de les activitats complementàries es passen pel compte bancari.
Tots els rebuts es passen pel mes en curs ( no a mes vençut). El de setembre
al final de mes desprès es normalitzen cap al dia 10 de cada mes.
7. Per utilitzar el servei de menjador s’ha d’avisar a Direcció un dia abans per
demanar el menú, i avisar el mateix dia al professor/a perquè no surti el nen.
Tanmateix l’alumne fix al menjador ha d’avisar el dia anterior quan no es
quedi per anular el seu menú ja que sinó l’haurà d’abonar.
8. Els rebuts de menjador s’han de pagar no més tard de la data indicada .
9. Hi ha un rebut de material al llarg de l’any. S’informarà de com es fa
l’abonament corresponent.
10. Les entrades a l’escola es realitzen per ordre començant per 6è fins a 1r i
després la infantil. Si arriben tard i ja ha passat la seva classe, han d’esperar a
que els hi diguin i no entrar entre les files dels més petits.
11. La bata és obligatòria de P-3 a 6è.
12. L’equip de gimnàstica és obligatori fins a 4t de l’ESO, consisteix a la
samarreta groga pantalons blaus i el xandall de l’escola.
13. Per higiene, caldrà que l’alumne es canviï de samarreta en acabar E. física i
portar mitjons de recanvi.
14. Portar sempre mocadors de paper o tovalloletes humides.
15. Pel bon funcionament i en benefici dels alumnes respectin els horaris.
16. Recomanem l’ús d’embolcalls ecològics per l’esmorzar.
17. Treballem per una alimentació sana i variada evitant els productes
industrials. Dimecres dia de la fruita. Divendres galetes o entrepans de
xocolata. La resta entrepans variats.

