S.M
COL.LEGI SANTA MARTA
Centre Concertat per la Generalitat. de Catalunya
C/ de la Casa Nova 17
L’Hospitalet (93.337.34.69)

INFORMACIÓ PARES CURS 2017-2018
- EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA PEDAGÒGICA:
Carmen García Nieto
DIRECCIÓ GERENCIA:
Mª Carmen Delgado Montes
ADMINISTRADOR
Óscar Gil
- PROFESSORS D’EDUCACIÓ INFANTIL
Tutora P-3: Marta Sánchez
Tutora P-4: Erika Cano
Tutora P-5: Marlene Castro
Especialistes:
Saray Sanz
Marta Abellán
Ángela Núñez
Per resoldre qualsevol qüestió, es demana hora a la tutora.
HORARI DE CLASSES: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores.
DIES D’ADAPTACIÓ
06, 07 i 08 de setembre 2017
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
CURS ESCOLAR
12-09-2016 al 22-06-2017
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
2n INFORME
20-06-2018
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 obliga
tori, que s’ha d’abonar. Al migdia a les 13:15, passen al menjador, menú extra.
Pàgina del col·legi http://escolasantamarta.org
Facebook: Santa Marta L’Hospitalet
INFORMES

ENTREGA INFORMES

1r INFORME
26-01-2018

Departament de psicopedagogia format per psicòlogues i logopedes Novetat
Atenció secretaria: Sr Raúl :
MUTUA ESCOLAR :GRUP 9 SERVEIS MEDICS , portant el volant de la mútua
Avda del Bosc, 25 Baixos. L’Hospitalet de Llobregat
L14 AV. Isabel la Catòlica

NORMATIVA PRÒPIA DEL COL·LEGI SANTA MARTA
1. L’agenda ha d’anar de casa a l’escola i de l’escola a casa per estar tots ben
informats. A casa tots els dies han d’omplir la data (posar el dia el mes i l’any)
davant al nen/a i sempre que es pugui posar alguna nota per treballar en el BON
DIA de cada matí. La professora posarà comunicats a través de l’agenda, convé
mirar-la cada dia.
Cal mirar tots els dies l’agenda
2. El material de principi de curs s’ha de portar tot marcat.
3. És obligatori portar la roba esportiva i la bata del centre.
4. Les notes d’excursions s’han de contestar, posant si hi anirà o no a l’agenda
perquè la tutora tingui coneixement dels alumnes que participen en l’activitat. En
cas que es deixí anar es fa una autorització: Autoritzo el meu fill a l’excursió del
dia...a .... Signat
5. Les motxilles de classe no han de ser grans però suficients perquè es puguin
penjar totes, ja que només porta l’agenda i l’esmorzar, llevat del divendres.
6. Totes les coses han d’estar marcades i les que s’hagin de penjar tenir una cinta
adequada.(jaquetes de xandall, bates, abrics....)
7. Si alguna vegada en cas extraordinari el nen requereix medicació a l’escola,
s’haurà de lliurar a la professora la recepta en què el pediatre indica la dosi i
l’hora, l’horari de medicacions s’ha de fer coincidir fora de l’horari escolar.
8. No podran assistir a l’escola els nens que tinguin: febre, diarrees líquides o amb
sang, vòmits, conjuntivitis ja que pot haver-hi perill de contagi. Els nens que hagin
passat una malaltia com: xarampió, varicel·la , rubèola, tosferina, etc., hauran de
portar el dia que s’incorporin a l’escola un justificant del seu metge conforme que
ja no hi ha perill de contagi.
9. Si el nen té polls haurà de quedar-se a casa 3 dies, aplicant-li el tractament de
neteja. Només s’incorporarà a l’escola quan tingui el cap completament net.
10. S`ha de ser puntual per respectar el ritme de la classe. A les sortides es demana
puntualitat, el nen que no hagi estat recollit passa el servei de acollida tant a les 13
h. com a les 17h,, aquest servei s’abona si fan ús d’aquest temps. .
11. No es donarà cap nen a ningú que no tingui l’autorització per recollir-lo i amb la
nota per la professora dels pares a l’agenda (amb el DNI)
12. Els menús es demanen el dia anterior fins a les 17,30. El preu és de 6,50 €. Els
menús demanats més tard i els de dieta del dia ,el preu és de 8 € .
13. Els alumnes fixos al menjador quan no es quedin i estigui demanat el seu menú,
l’hauran d’abonar i comunicar si es quedaran els següents dies.
14. Els esmorzars dels nens han de ser equilibrats i variats, dimecres dia de la fruita.

