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ESTIMATS NENS/ES, PARES/MARES: 
 
BENVINGUTS AL NOU CURS ESCOLAR 2022-2023! 

 
Un nou curs comença i ens complau tornar a trobar-nos amb les mateixes 

il·lusions i ganes de sempre.  
 La direcció, el professorat i el personal del Col·legi Sagrat Cor, us donem la 
benvinguda al nou curs.  
 Esperem comptar amb la vostra participació, col·laboració i compromís per a 
portar a terme aquest nou curs i que els resultats siguin els esperats i excel·lents. 
Gràcies! 
 
 
 Recollim en aquest dossier: 
 

1. Calendari  i horari escolar. 
2. Reunions informatives d’inici de curs  amb tutors/es . 
3. Innovacions pedagògiques. 
4. Sortides, activitats i festes.  
5. Dades de contacte amb la direcció i el professorat. 
6. Horaris de tutoria personalitzada.  
7. Normes  que faciliten el bon funcionament. 
8. Autoritzacions. 
9.  Documents prescriptius. 
10.Serveis  oferts. 
11.Horari de secretaria. 

 
  
 

 
 
 
 
 
                      
 
 
                 
                      



 
 
1.-CALENDARI ESCOLAR CURS 2020-2021 
 

Inici de curs ● 5 de setembre: infantil i primària 
● 7 de setembre: educació secundària 

obligatòria 

Vacances de Nadal Del 22/12/22 fins el 8/01/23 (ambdós inclosos) 

Vacances Setmana Santa Del 3/04/23 fins el 10/04/23(ambdós inclosos) 

Final Curs ● 20 de juny: educació secundària 
obligatòria 

● 22 de juny: infantil i primària 

Lliure disposició  31/10 - 9/12 - 20/02 - 28/4 - 29/5 

Jornada intensiva ● 21/12/22 de 9:00 a 14:00h 
● Del 5 de juny al 20/22 de juny per 

secundària i primària respectivament. 

 
 HORARI ESCOLAR 
 

CURSOS MATÍ TARDA 

Ed. Infantil 09:05 - 13:05h 15:05 - 17:05h 

1r i 2n de primària 09:00 - 13:00h 15:00 - 17:00h 

3r i 4t de primària 08:55 - 12:55h 14:55 - 16:55h 

5è i 6è de primària 08:55 - 12:55h 14:55 - 16:55h  

1r i 2n ESO  7:55 - 12:55h 14:55 - 16:55h 

 
 

3r i 4t ESO 
 
 

Dilluns, dimarts i dijous  
7:55 - 13:25h 

Dilluns, dimarts i dijous 
15:25 - 17:25h 

Dimecres  
07:55 - 14:25h 

Divendres 
07:55 - 13:55h 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
HORARI D’EDUCACIÓ FÍSICA 
 Cursos Dia/HORA 

Educació infantil 3 anys Divendres 9-10h 
Educació infantil 4 anys Dilluns 9-10h 
Educació infantil 5 anys Dimecres 15-16h 
1r de primària Dilluns 15-16h / Dijous 12-13h 
2n de primària Dilluns 16-17h / Dimecres 12-13h 
3r de primària Dilluns 12-13h / Dijous 10-11h 
4t de primària Dilluns 10:30 - 11:30h / Dimecres 16-17h 
5è de primària Dilluns 16-17h / Dimecres 15-16h 
6è de primària Dilluns 12-13h / Dijous 15-16h 
1r ESO Dimarts 12-13h / Dijous 16-17h   
2n ESO Divendres 15-17h 
3r ESO Dimarts 15:30 - 17:30h 
4t ESO Divendres 12-14h 

 
 
2. REUNIONS INFORMATIVES D’INICI DE CURS 
 
Les reunions informatives seran presencials. Els tutors i les tutores us informaran 
de qualsevol novetat. 
 
 
CURS DIA HORA 
INF 3 Divendres 2/09 13h 
INF 4 Dilluns 5/09 16h 
INF 5 Dilluns 5/09 15h 
1r primària Dijous 8/09 16h 
2n primària Dijous 8/09 15h 
3r primària Dimarts 6/09 15h 
4t primària  Dimecres 7/09  16h 
5è primària Divendres 9/09 16h 
6è primària  Dimarts 6/09 16h 
1r ESO Dimarts 6/09 15h 
2n ESO Dimarts 6/09 15h 
3r i 4t ESO Dilluns 5/09 16:00h 
 

  

 

 

 

 

 



 3.-INNOVACIONS PEDAGÒGIQUES 

● EDUCACIÓ I AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES 
● APRENENTATGE MANIPULATIU AMB EL MÈTODE AXIOMA per Ed. Infantil  
● ANGLÈS DES D’EDUCACIÓ INFANTIL: Infantil 3 anys 15h, Infantil 4 i 5 10h.  
● EDUCACIÓ FÍSICA  EN ANGLÈS. 
● ED. VISUAL I PLÀSTICA EN ANGLÈS 
● ALEMANY i  FRANCÈS a l'ESO COM A SEGONA LLENGUA ESTRANGERA  
● INFORMÀTICA DE 5è a 4t d’ESO 
● PISSARRES DIGITALS A TOTES LES AULES. 
● APRENDRE A APRENDRE EN  EL CICLE SUPERIOR I L’ ESO: sessions setmanals      
● TEATRE EN ANGLÈS (sempre que l’oferta ho permeti)  
● 1 SETMANA D`IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A ANGLATERRA AMB 3r ESO (sempre que la situació 

de la COVID ho permeti).  
● RELACIÓ DIRECTA I IMMEDIATA AMB LES FAMÍLIES, a través de plataforma digital 
● ESCOLA SOSTENIBLE I SOLIDÀRIA 
● ROBÒTICA  DES D’EDUCACIÓ INFANTIL: 

o INFANTIL: BEEBOT I KUBO 
o 1r i 2n PRIMÀRIA:  KUBO 
o 3r i 4t PRIMÀRIA: LEGO 
o DE 5è a 4t d´ ESO: SCRATCH I PROGRAMACIÓ 

 

4.- SORTIDES,  ACTIVITATS,  FESTES 

Cada cicle realitzarà, com sempre, dues  sortides pedagògiques,  una al teatre i les colònies.  
També es realitzaran altres activitats ( English Day, Jornada matemàtica...) i celebracions de  festes 
tradicionals (castanyada, carnestoltes, dia de la truita,dia de la sardina, sant Jordi...)  programades 
pels tutors/es i aprovades pel Consell Escolar de l'Escola, de les quals us hi informarem amb detall 
uns dies abans. Totes aquestes activitats, formen part de la programació de Cicle i la participació en 
elles suposa un reforç dels continguts treballats.  
 

● S’ha de portar el xandall del col·legi en les excursions ( obligatori des de P3 fins 4t 
primària i recomanable per 5è i 6è). 

● No es podrà realitzar cap sortida sense l’autorització signada pel pare, mare o 
tutor/a legal. 

 També es realitzaran activitats de la guia educativa de l'Ajuntament de Gavà adequades a la seva 
edat i de diverses temàtiques com: medi ambient, valors, nutrició, seguretat vial, prevenció de 
riscos... informarem de les dates pendents de confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 



5.- DADES DE CONTACTE PROFESSORAT i PERSONAL DEL CENTRE 

PROFESSOR/A            CURS                    e-mail 
Judit Reverter Ed. Infantil 3 anys juditsagratcor@gmail.com 
Laura Jiménez  Ed. Infantil 4 anys laurajsagratcor@gmail.com 
Irene Isart Ed. Infantil  5 anys irenesagratcor@gmail.com 
Lorena Marruecos Ed Infantil lorenasagratcor@gmail.com 
Anna Mató  1r Primària annasagratcor@gmail.com 
Mª Juani Jiménez  2n Primària marijuanisagratcor@gmail.com 
Eva Jiménez 3r Primària evasagratcor@gmail.com 
Rosa Fernández 4t Primària rosasagratcor@gmail.com 
Tamara Carranza 5è Primària  tamarasagratcor@gmail.com 
Màxim Rodríguez 6è Primària maximsagratcorgmail.com 
Natalia Bullich  1r ESO(tutora) i 2n ESO nataliabsagratcor@gmail.com 
Cecilia Menéndez  2n ESO ( tutora) i 4t ESO  ceciliasagratcor@gmail.com 
Carmen Torres  3r ESO( tutora) i 4t ESO carmentsagratcor@gmail.com 
Elia Rayo  4t  ESO ( tutora) i 3r ESO eliasagratcor@gmail.com 
Adrián Barroso  Primària: Anglès , Plàstica i Ed. Física adriansagratcor@gmail.com 
Juan A. Fernández Primària /ESO  juanantoniosagratcor@gmail.com 
Pepita Esteve Primària pepitasagratcor@gmail.com 
Laura Guilera Anglès i Alemany ( 2n a 4t ESO) laurasagratcor@gmail.com 
David Bures Educació Física ESO davidbsagratcor@gmail.com 
Carmen Fernández 1r. 2n i 3r  ESO carmelifsagratcor@gmail.com 
   
Laura Guilera Directora laurasagratcor@gmail.com 
Carmen Fernández Sotsdirectora carmelifsagratcor@gmail.com 
Lorena Marruecos Cap d’Estudi E. Infantil i Primària lorenasagratcor@gmail.com 
Pilar Martin Cap d’Estudi ESO pilarsagratcor@gmail.com 
Secretaria  secretaria@sagratcor.net 
Administració i 
comptabilitat 

Isabel López isabelsagratcor@gmail.com  
(TokApp, ClickEdu, Comptes 
bancaris…) 

E-mail escola  a8017517@xtec.cat 
AMPA ampasagratcorgava@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.-HORARI  DE TUTORIES AMB PARES/MARES 

CURS TUTOR/A DIA HORA 
Ed. Inf 3 anys Judit Reverter Dijous 15-16h 
Ed. Inf 4 anys Laura Jiménez Dijous 16-17h 
Ed. Inf 5 anys Irene Isart Dilluns 15-16h 
1r primària Anna Mató Dilluns 15-1h 
2n primària Mª Juani Jiménez Divendres 16-17h 
3r primària Eva Jiménez Dijous 16-17h 
4t primària Rosa Fernández Dijous 9-10h 
5è primària Tamara Carranza Divendres  9-10h 
6è primària Màxim Rodríguez Dimarts  15-16h 
1r ESO Natàlia Bullich Dimarts 16-17h 
2n ESO Cecilia Menéndez Dimecres 16-17h 
3r ESO Carmen Torres Dimarts 16:30-17:30h 
4t ESO Elia Rayo Dijous 15-16h 
Direcció Laura Guilera Dimarts  16-17h 

Dijous  9-10h 
Subdirecció Carmen Fernández Dimecres 10-11h 
Cap d’estudi EP Lorena Marruecos Divendres 11-12h 
Cap d’estudi ESO Pilar Martín Dilluns 11:30-12:30 
 
 
* La resta de professorat, no tutor, concertarà les entrevistes de comú acord amb els pares, 
sempre que alguna de les parts ho consideri adient pel bon desenvolupament de l'alumne i sempre 
amb el coneixement del tutor/a. 
 
7.- NORMES DE FUNCIONAMENT 
 

● PUNTUALITAT 
 

En cas de retard entraran acompanyats dels pares o adults responsables i seran acompanyats a la 
classe per la secretària del centre.  Cal que tots els alumnes siguin puntuals a l’entrada i la sortida. 
Si el retard en recollir un alumne passa de 15 minuts es cobrarà com  a 1 hora de acollida. 
Es prega deixar lliure el passadís d’entrades i sortides.  Pel que fa a la sortida quan acabi l’horari 
escolar, cap alumne pot marxar sol sense que hi hagi una autorització corresponent. Cal avisar 
prèviament si el ve a buscar una persona que no és habitual i l’autorització ha d’estar signada, 
sempre que el recolli una altra persona o que us feu responsables de que marxin sols. 
 

● FALTES D'ASSISTÈNCIA 
Totes les faltes d'assistència s'han de justificar a la tutora o a secretaria. 

 
● SORTIDES DINS L'HORARI ESCOLAR 

Els alumnes no podran sortir sols de l'escola abans de l'hora. Quan hagin de sortir de l'escola, per 
una causa justificada, només podran fer-ho si vénen a recollir-los el pare, la mare o una persona 
responsable, qui haurà de signar la corresponent autorització de sortida de l’alumne del qual es 
farà responsable.  

 

 



● ESTADES AL MENJADOR 

S’ha d’avisar amb temps per reservar les places. Per les places fixes abans de començar el curs i les 
excepcionals, si és possible, el dia abans per a poder garantir la plaça.   

● UNIFORME 

- EDUCACIÓ FÍSICA: és obligatori portar el xandall reglamentari del centre per a  realitzar l’activitat 
des de INF3 fins a 4t d’E.S.O 
- La bata s’ha de portar des de INF3 fins a 4t de primària (s'indicarà la data per portar-la). 

● REUNIONS DE NIVELL 

Al començament de curs les reunions de nivell amb pares i mares tenen com a finalitat 
l'explicació, per part dels tutors/es, de les línies generals d'actuació al llarg del curs. La 
vostra assistència és imprescindible. 

● ENTREVISTES PERIÒDIQUES 

- Durant el curs, el tutor/a tindrà com a mínim una entrevista amb els pares. 
- La família pot sol·licitar entrevista sempre que ho cregui convenient amb la direcció, 
tutor/a  i professorat. A més, podreu rebre informació  dels resultats dels alumnes a través 
de CLICKEDU i rebre fotografies i notificacions dels tutors/es i de direcció amb l’ App 
TOKAPP. És important que tingueu descarregades les aplicacions; si necessiteu informació 
podeu contactar amb secretaria o direcció. 

● INFORMES 

Cada  trimestre es notificarà als pares quin ha estat el procés d'aprenentatge dels seus 
fills/es. Aquesta notificació es farà via ClickEdu i, per tant, és necessari que els mails 
estiguin actualitzats. 

● FESTES D’ANIVERSARI ( des d’INF a 4t primària) 

Les famílies que ho desitgin poden portar esmorzar per celebrar aniversaris i 
convidar als seus companys, però ha de ser amb un registre sanitari (no pot ser 
manipulat ni elaborat a casa). Celebrarem tots els aniversaris del mes el mateix dia.  
 
 
 8.- AUTORITZACIONS 
  

● SORTIDES/EXCURSIONS 
No es podrà realitzar cap sortida sense l'autorització signada pel pare, mare o   tutor/a 
legal.  

● MEDICAMENTS 
-Els nens/es no han de portar cap medicament. 
-La medicació s’ha de deixar a la secretària del centre. 
-No es donarà cap medicament als nens/es si no és amb prescripció mèdica i  amb  
l’autorització per escrit dels pares o tutors.  



 
● DRET A LA  PRÒPIA IMATGE 

La Direcció demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar a la 
pàgina web del centre, al periòdic trimestral, xarxes socials i a l´aplicació Tokapp: 
fotografies, treballs  i imatges on apareguin els  seus fills/es.   
 
Informem que les fotografies preses pels pares i les mares fora de l’escola 
(excursions, festivals…) no es poden penjar a cap lloc, ja que s’ha protegir el dret 
d’imatge de tot l’alumnat.   
 

 9.-DOCUMENTS PRESCRIPTIUS 

La direcció ha d’estar informada per escrit de qualsevol incidència que faci referència 
als alumnes i que pugui influir en la seva educació (informes mèdics, 
psicopedagògics,  guarda i custòdies...) 

● CARTA DE COMPROMÍS 

El pare/mare/tutor/a legal dels alumnes nous han de signar la carta de compromís: 
família-centre. 

10.- SERVEIS 
 
MENJADOR *Per dia/setmana/mes 

 
Consultar a Secretaria   

ACOLLIDA 
 

*Diàriament de 8 a 9h i de 17 a 18h 
*En tots els cursos 

Consultar a Secretaria   
 

PSICÒLOGA *Visites concertades Cap d’estudi 
ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 

*Piscina 
*Activitats extraescolars: anglès, 
reforç escolar, dansa, esport…            
 

Consultar a Secretaria 
 
Consultar AMPA 

 
11.-HORARI DE SECRETARIA 
 
MATÍ 09:00 a 13:00 h Tl: 93 662 0130 
TARDA 16:00 a 18:30h Fax: 93 638 12 95 
 
Pàgina web www.sagratcor.net 
e-mail a8017517@xtec.cat 
 
***Trobareu tota aquesta informació penjada a la pàgina web del Col·legi. 
 
 


