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1. Calendari escolar
2. Horaris
3. Menjador
4. Secretaria
5. Normativa, uniformes , xandalls i roba específica
6. Sortides culturals i excursions
7. Assegurança escolar
8. Llibres de text
9. Cost devolució rebuts
10. Preus dels serveis

1.- CALENDARI
1.1.- Reunions d’inici de curs
Les reunions es faran de forma presencial però limitades a un sol membre per
família a la reunió general i un familiar per alumne per la reunió a l’aula.
Cal seguir les normes de seguretat, mascareta i higiene de mans, i
preferiblement que la persona assistent estigui vacunada amb la pauta completa.
A les 18:00 es farà la reunió general al gimnàs de l’escola. I tot seguit la reunió
a les aules amb el corresponent tutor/a.
LLAR D’INFANTS: 2 de setembre a les 18h.
INFANTIL: 6 de setembre a les 18h.
PRIMÀRIA: 1r, 2n i 3r, 7 de setembre a les 18h.
PRIMÀRIA: 4t, 5è i 6è, 8 de setembre a les 18h.

1.2.- CALENDARI ESCOLAR
Inici i fi de curs: 13 de setembre, 22 de juny de 2022.
Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.
Setmana Santa: de l'11 al 18 d'abril de 2022, ambdós inclosos.
Dies de lliure disposició:
Dilluns, 11 d’octubre de 2021
Dimarts, 7 de desembre de 2021
Divendres, 11 de febrer de 2022
Divendres, 4 de març de 2022
Dies festius:
12 d’ octubre - Festa de la Hispanitat
1 de novembre – Tots Sants
6 de desembre – dia de la Constitució
8 de desembre – la Immaculada
3 de març- Festa local a Sant Cugat (Sant Medir)

2. HORARI
2.1.- ENTRADES I SORTIDES
Les entrades i sortides del centre es faran PER PORTES DIFERENTS I de
manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups
estables.
GRUP
P5A
P5B
P4A
P4B
P3A
1rA
1rB
2nA
2nB
3rA
3rB
4tA
4tB
5èA
5èB
6èA
6èB

ENTRADES I SORTIDES AL MATÍ I A LA TARDA
PORTA D’ENTRADA I DE SORTIDA
ENTRADA
C/ Vinyoles
8:50
Rb/ Ribatallada (porta d'infantil)
8:50
C/ Vinyoles
8:55
Rbla/ Ribatallada (porta d'infantil)
8:55
Rbla/ Ribatallada (porta d'infantil)
9:00
Rbla/ Ribatallada (porta principal)
8:50
Rbla/ Ribatallada (porta principal)
8:50
Rbla/Ribatallada (porta principal)
9:00
Rbla/Ribatallada (porta principal)
9:00
Rbla/Can Mora (porta pati gran)
9:00
Rbla/Can Mora (porta pati gran)
9:00
Rbla/Can Mora (porta pati gran)
9:00
Rbla/ Can Mora (porta pati gran)
9:00
Rbla/ Can Mora (porta pati gran)
8:50
Rbla/ Can Mora (porta pati gran)
8:50
Rbla/ Can Mora (porta pati gran)
8:50
Rbla/ Can Mora (porta pati gran)
8:50

SORTIDA
16:50
16:50
16:55
16:55
17:00
16:50
16:50
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:50
16:50
16:50
16:50

ENTRADES I SORTIDES AL MIGDIA
GRUP

P5A, P5B, P4A, P4B, P3

1rA, 1rB, 2nA, 2nB

3rA, 3rB, 4tA, 4tB 5èA,
5èB 6èA, 6èB

PORTA SORTIDA

SORTIDA

PORTA ENTRADA

ENTRADA

Rbla/ Ribatallada
(porta d'infantil)

12:50

Rbla/ Ribatallada (porta
d'infantil)

14:55

Rbla/ Ribatallada
(porta de principal)

12:50

Rbla/ Ribatallada (porta
principal)

14:55

Rbla/ Ribatallada
(porta principal)

13:00

Rbla/ Ribatallada (porta
principal)

14:55

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar
en el cas que ho indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de
protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de
seguretat.

2.2.- HORARI GENERAL
De 9 a 13h. i de 15 a 17h.

3. MENJADOR
3.1.- FUNCIONAMENT
El servei de menjador s’inicia i s’acaba amb el curs escolar (calendari oficial).
El servei de menjador escolar inclou l’àpat i els monitoratge fins a la represa de
l’activitat lectiva. L’organització s’anirà adaptant a la normativa covid.
L’empresa que gestionarà el menjador serà SANED.

3.2.- QUOTES DE MENJADOR
El preu es calcula sobre tot el curs i es divideix en 10 mensualitats iguals
(setembre a juny) per facilitar un millor preu, l’estabilitat de les quotes i la previsió
de les famílies.
La quota mensual és de 156€ /mes per 5 dies a la setmana. Es calcula fent el
cost anual dividit per 10 mesos.
Si una família vol el servei un mes puntual el cost és de 170€.
Els alumnes es poden quedar un dia esporàdicament (10€) o alguns dies per
setmana (2 dies 75€ , 3 dies 105€ i 4 dies 135€).

Els preus inclouen tant el dinar com el servei propi del menjador (monitors) i la
vigilància del temps del pati.

4. SECRETARIA
L’horari de Secretaria és el següent és de 9 a 13:30h i de 15 a 17:30h.

5. NORMATIVA
NORMES DE VESTIR, UNIFORME, XANDALL I ROBA ESPECÍFICA
L’escola és un lloc de treball i estudi, i cal venir-hi vestit adequadament amb
l’uniforme escolar o la roba esportiva quan pertoqui. Es podrà adquirir a la
Secretaria de l’escola.

Tota la roba específica ha d’anar marcada amb el nom de l’alumne i els cognoms.
Podeu trobar tota la informació a la web: https://santaisabel.org/serveis/

6. EXCURSIONS/SORTIDES FORA DEL CENTRE EN HORARI LECTIU
Les sortides que l’escola proposa –visites a museus, al teatre, excursions, etc.–
volen mostrar aspectes importants per a l’educació dels alumnes i formen part
del currículum oficial. Només s’admetrà l’absència d’un alumne per raons
justificades, igual que qualsevol altre dia lectiu. El rebut es girarà pel banc.
Cap alumne podrà participar en aquestes activitats sense autorització familiar.
7. ASSEGURANÇA ESCOLAR
L’assegurança escolar és obligatòria. Inclou el període lectiu i els períodes de
temps lliure (sortides, colònies, etc) que organitzi l’escola, fins a fora del recinte
escolar. El seu cost és de 20€ anuals i es cobrarà al mes d’agost, però aquest
curs al mes de novembre.
8. LLIBRES DE TEXT
La relació dels llibres de text que necessiten els vostres fills/es els podeu trobar
a la web: https://santaisabel.org/serveis/
La resta de llibres són socialitzats per als membres de l’AMPA i se’ls entregaran
el primer dia de classe.
9. COST DEVOLUCIÓ DE REBUTS
La devolució de rebuts per raons no imputables a l’escola comportarà una
despesa de 8€ per rebut.
10. PREUS DELS SERVEIS OFERTS
1) INFANTIL / PRIMÀRIA: 101€/mes (Act. compl. : 76. Serv. Ed.: 25€.).
2) Material escolar: 35€/trimestre. Es factura a l’agost, al desembre i al març.
3) Assegurança escolar obligatòria: 20€/any. Es factura al mes d’agost,
aquest curs al novembre.
4) GLIFING (P5, 1r EP i 2n EP): 45€/any. Es facturarà a l’agost, aquest curs
a l’octubre.
5) Natació (P5, 1r EP i 2n EP): 25€/mes d’octubre a juny.

