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  Col·legi Sant Miquel 
Missioners del Sagrat Cor 
Rosselló, 175 
08036 - Barcelona 

  

 

DOSSIER INFORMATIU: SETEMBRE 2018 
 

 

REUNIONS D’INICI DEL CURS  

SETEMBRE 2018 – REUNIONS AMB PARES I MARES 

Dia 4 
P4 i P5 d’Educació Infantil 

3r i 4t de Primària 

19 h 

19.45 h 

Dia 5 
1r i 2n de Primària  

5è i 6è de Primària 

19 h 

19.45 h 

Dia 6 
P3 d’Educació Infantil 

1r i 2n d’ESO 

19 h 

19.45 h 

Dia 17 3r i 4t d’ESO 19 h 

Dia 1 d’oct. 1r i 2n de Batxillerat 19 h 

 

 

 

COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU 

 

CÀRREC NOM E-MAIL 

Director Albert Tomasa atomasa@profe.csm.cat 

Titular Cristóbal Moyano cmoyano@profe.csm.cat 

Coordinador de Pastoral Víctor Gregorio vgregorio@profe.csm.cat 

Cap d’estudis Inf.-Primària Begoña Vega bvega@profe.csm.cat 

Cap d’estudis Secundària Joan López jlopez@profe.csm.cat 

Administrador Carlos Hidalgo chidalgo@profe.csm.cat  

mailto:chidalgo@csm.cat
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HORARI del 1r DIA del CURS: 12 de SETEMBRE 

INFANTIL – P-3 (Grup 1) 10.30 a 12.30 h 

INFANTIL – P-3 (Grup 2) 15.15 a 17.15 h 

INFANTIL – P-4 i P-5 9 a 12.45 i 15 a 17.15 h 

PRIMÀRIA: 1r a 6è 9 a 13 i 15 a 17 h 

ESO 1r i 2n 11 a 12.30 h 

ESO 3r i 4t 11.30 a 13 h 

HORARI del 1r DIA del CURS: 14 de SETEMBRE 

BATXILLERAT 11 a 12.30 h 

• Els dies 4 i 5 de setembre tindran lloc els exàmens extraordinaris de setembre per als 

alumnes d’ESO i de 1r de Batxillerat. Els horaris es troben penjats a la plataforma. 

• El dia 12, els alumnes de Primària aniran directament al pati (1r i 2n al pati del claustre; 

la resta al pati superior), els de P3 (GRUP 1) i P4 aniran al menjador, i els de P3 (GRUP 

2) i P5 seran rebuts al pati del claustre. Els de l’ESO aniran al saló d’actes.  

• El dia 12 els alumnes de P3 no tindran servei de menjador ni guarderia (només vénen 

unes hores i per grups). A partir del dia 13 el seu horari és completament normal. 

• Per a la resta de nivells, el dia 12 no hi haurà servei de guarderia de matí però sí hi 

haurà servei de menjador i guarderia de tarda. 

 

 

 

HORARI GENERAL DE LES ETAPES PER A TOT EL CURS 

 MATÍ TARDA 

INFANTIL de 9.00 a 12.45 de 15.00 a 17.15 

PRIMÀRIA de 9.00 a 13.00 de 15.00 a 17.00 

ESO de 8.00 a 13.30 de 15.00 a 17.00 

BATXILLERAT De 8.00 a 14.30  

• Tots els alumnes d’ESO tenen lliure la tarda del divendres. Un dia a la setmana entren a 

les 9.00 h. 

• Els alumnes de 1r de Batxillerat tindran una classe a la tarda. 
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QUOTES 

Les quotes es determinen en funció del tipus d’ajut públic que el Departament d’Educació ha 

aprovat per als centres. 

 

 Infantil 

Concertat 

Primària 

concertat 

ESO 

concertat 

Batxillerat 

Ensenyament    377 € 

Activitats 

complementàries 

55,95 € 55,95 € 52,35 €  

Activitats extraescolars 

lectives 

22,40 € 22,40 € 22,40 €  

Fundació Cultural 

Privada S. Miquel 

56,95 € 56,95 € 56,95 €  

 

Activitats complementàries: són aquelles que ofereix l’escola i que tenen com a finalitat el 

perfeccionament i l’ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada pel Centre, de 

manera que es completa el procés de formació dels alumnes mitjançant el desenvolupament 

de determinats aspectes del projecte educatiu i es realitzen en el marc de l’horari escolar.  

Aquestes activitats poden ser: natació, anglès oral, tècniques d’estudi, càlcul i raonament… 

 

Activitats extraescolars lectives: són aquelles activitats extraordinàries que es fan dintre de 

l’horari lectiu, com sortides, excursions, festes i celebracions. No s’han de confondre amb les 

activitats extraescolars pròpiament dites, que s’ofereixen fora de l’horari lectiu. 

 

La donació a la Fundació Cultural Privada Sant Miquel permet desenvolupar tota una sèrie 

de serveis per al bon funcionament del Col·legi i atendre les inversions necessàries en el 

Centre. La direcció i tot el personal del Col·legi agraeixen el suport de les famílies, que els 

ajuden a oferir una educació de qualitat i a millorar contínuament les instal·lacions i recursos 

pedagògics del Centre. Sense aquesta col·laboració de les famílies resultaria impossible 

garantir la viabilitat del Col·legi. Aquesta quota s’actualitza al gener segons l’IPC.  

 

Serveis escolars generals (Infantil, Primària i Secundària):  

Pagament anual 
Assegurança escolar 26,70 € 

Depmt. d’Orientació Psicopedagògica 83,15 € 

 

El titular informa regularment del finançament i de la gestió econòmica del Col·legi al 

Consell Escolar, que cada any aprova tant el pressupost com la rendició de comptes. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

INFANTIL 

Taller de jocs esportius (natació) 

Taller d’expressió dinàmica (en anglès) 

Taller de grafisme 

Taller d’educació emocional. 

Taller de teatre (P3) i Taller d’experimentació matemàtica (P4 i P5) 

CICLE INICIAL EP 

Taller de jocs esportius (natació) 

Taller de càlcul i raonament 

Taller de lectura 

Taller de competència comunicativa 

Taller d’expressió dinàmica (en anglès) 

CICLE MITJÀ EP 

Taller de jocs esportius (natació) 

Taller de càlcul i raonament 

Taller de lectura 

Taller de competència comunicativa 

Taller d’expressió escrita 

CICLE SUPERIOR 

EP 

Taller de jocs esportius (natació) 

Taller de càlcul i raonament 

Taller de lectura i escriptura 

Taller de competència comunicativa 

Taller aprenem en xarxa (5è) i  Coding (6è) (en anglès) 

ESO 

Taller de càlcul i raonament i Taller de tècniques d’estudi (1r)  

Taller de comunicació (en anglès) i Taller d’expressió i redacció (2n) 

Taller de resolució de problemes i Taller de expresión y redacción (3r) 

Taller de laboratori, Taller de lògica matemàtica (en anglès); i  

Taller de writing (en anglès)  

ACTIVITATS de PASTORAL  

CATEQUESI DE COMUNIÓ: A 4t de Primària, s’ofereix a les famílies la possibilitat de preparar 

els alumnes per tal de rebre la Primera Comunió. 

CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ: S’ofereix als alumnes de 4t d’ESO una catequesi extraescolar 

que els prepara per rebre el sagrament de la Confirmació. 

CATEQUESI DE POSTCOMUNIÓ: S’ofereix als alumnes de 5è, 6è d’EP, 1r i 2n d’ESO.  

CONVIVÈNCIES: Els alumnes surten una vegada al curs a partir de 5è de Primària per conviure i 

créixer en la reflexió personal, la pregària i el compartir. 

CELEBRACIONS RELIGIOSES en festivitats assenyalades del curs (Nadal, Nostra Senyora ...), i 

pregària a primera hora. 

CAMPANYES SOLIDÀRIES: Campanya del “Kilo”, Domund i altres. Col·laboració amb Càritas. 

CATEQUESI DE PARES: S’ofereix als pares i mares d’alumnes de 4t de Primària una sessió de 

catequesi mensual a fi de preparar llurs fills/es per tal de rebre la Primera Comunió. 

GRUP DE SOLIDARITAT ITAPÚA: Grup de pares i mares que col·laboren en diferents 

campanyes solidàries. 

MISSA FAMILIAR: Se celebra mensualment els diumenges a les 19.30 h. 
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RECOLLIDA DE LLIBRES   -   Setembre de 2018 

 
El Col·legi organitza la venda de llibres (per a aquelles famílies que ho desitgin) i material 

escolar.  

La reserva dels llibres ja s’ha efectuat al llarg del mes de juny. 

Durant el mes de juliol, els pares que hagin reservat llibres per un valor superior a 75 € rebran 

un càrrec al banc per aquesta quantitat. La resta de l’import es farà efectiva a la facturació del 

mes d’octubre. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO, degut a la compra del Chromebook seguiran el 

procés comunicat prèviament. 

El dia 12 de setembre els alumnes rebran a l’aula el material i els llibres de text. A Infantil i 

Primària es poden haver recollit abans en les reunions de pares i mares d’inici de curs. A la 

bossa, juntament amb aquests llibres, a Primària es col·locarà el material escolar. A Infantil i 

Primària aniran rebent més material per part dels mestres al llarg del curs.  

Per resoldre dubtes i/o reclamacions les famílies s’hauran d’adreçar a l’oficina de “Material 

escolar” (Sra. Laura Viñals) entre els dies 12 i 15 de setembre entre les 9 i les 13 h al matí i 

entre les 15 i les 17 h a la tarda. 

 
 

EQUIPAMENT ESCOLAR OBLIGATORI 

(S’adquireix al mateix Col·legi, entre els dies 3 i 12 de setembre a l’oficina de “Material 

escolar”, amb el següent horari: matins de 9 a 13 h i tardes de 15 a 17 h.) 

 
És d’ús obligatori el següent equipament escolar: 

 

Educació infantil: 

• Bata escolar. 

• Cartera escolar. 

• Xandall (el d’estiu i el d’hivern, inclòs el polo blanc).  

• Banyador del Col·legi. 

 

Educació Primària: 

• Bata escolar (Cicles Inicial i Mitjà). 

• Xandall escolar d’estiu (Cicles Inicial i Mitjà). 

• Xandall escolar d’hivern, inclòs el polo blanc.  

• Equip d’educació física del Col·legi. 

• Banyador del Col·legi. 

 

ESO: 

• Equip d’educació física del Col·legi. 

• Banyador del Col·legi (2n i 4t d’ESO).  

 

1r de Batxillerat: 

• Equip d’educació física del Col·legi.  
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Col·legi Sant Miquel 
Missioners del Sagrat Cor 
Rosselló, 175 
08036 - Barcelona 

 

CALENDARI ESCOLAR CURS 2018-2019 

2018 

SETEMBRE 12 Començament del curs a Educació Infantil, Primària i ESO. 

 14 Començament del curs a Batxillerat. 

 24 Dia festiu: Mare de Déu de la Mercè, festa local. 

OCTUBRE 12 Dia festiu: Festa nacional d’Espanya. 

NOVEMBRE 1 Dia festiu: Tots Sants. 

 2 Primera festa de lliure elecció. 

DESEMBRE 6 Dia festiu: Festa de la Constitució. 

 7 Segona festa de lliure elecció. 

 21 Acaben les classes al migdia. 

 22-7 gener Vacances de Nadal. 

2019  

GENER 8 Inici de les classes del segon trimestre 

MARÇ 4 Tercera festa de lliure disposició. 

ABRIL 13-22  Vacances de Setmana Santa. 

MAIG 1 Dia festiu: Festa del treball. 

JUNY 10 Dia festiu: Pasqua Granada, festa local. 

21 Darrer dia del curs. Les classes acaben al migdia. 

 
 

 

Comunicat i aprovat pel Consell Escolar del Centre el dia 15 de juny de 2018. 

 


