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“L’objectiu de l’educació és formar les persones perquè puguin fer 
coses noves enlloc de repetir les que altres generacions han fet:”.  
Piaget

“Jo no ensenyo els meus alumnes, només els proporciono les con-
dicions perquè ells puguin aprendre”. Albert Einstein

http://canvidaletaudiovisuals.blogspot.com/
http://blocs.xtec.cat/ceipcanvidalet
http://www.xtec.cat/ceipcanvidalet
mailto:ceipcanvidalet@xtec.cat


1. CALENDARI

Les classes comencen el dia 14 de setembre i acaben el 21 de 
juny.

Vacances escolars i dies festius

Nadal: del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016, amb-
dós inclosos i el dia 8-1-2016  , dia de lliure disposició per un can-
vi de festa local de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

Setmana Santa: del 19 al 28 de març de 2016, ambdós inclosos.

Festivitats locals: 
16 de maig 2016 , dilluns  (segona Pasqua) 
21 de setembre 2015 , dilluns  ( Sant Mateu )  
 
Quatre dies de lliure disposició:

07-12-15   dilluns 
08-01-16   divendres
08-02-16   dilluns (carnaval)  
29-04-16   divendres   
13-05-16   divendres

Horari intensiu de 9 a 13 hores: Dia 22 de desembre de 2015 i 
del 6 al 22 de juny de 2016. Els alumnes de menjador sortiran a 
les 15 hores. 

2. HORARI ESCOLAR

 EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 
DE 9 A 12:30 I DE 15 A 16:30 

La porta d'accés a l'escola s'obrirà 2 minuts abans. 
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Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària surten de l’escola i     
esperen fora que els vinguin a buscar o marxen sols a casa. 



3. HORARI DE VISITES: Cal demanar concertació prèvia

Les famílies haureu de programar el vostre horari laboral per 
mantenir una entrevista mínima amb la tutora que serà els dilluns 
o els dimecres durant el migdia. 
Pròximament rebreu la citació. En el cas de què vulgueu un can-
vi, caldrà comunicar-ho a secretaria.

Les entrevistes amb l’equip directiu, Psicòloga/Assistenta social 
de l'EAP i Coordinadora de menjador serà a hores concertades.

Horari de l’administrativa: dilluns en horari de matí i tarda, dime-
cres i divendres durant el matí.

De 14 a 15 hores no us podrem atendre per descans del per-
sonal, l’escola romandrà tancada.  Si heu de venir a buscar el
vostre fill/a , cal que ho feu fora d’aquest horari.   

És important que tots els encàrrecs urgents es lliurin per escrit al
mestre/a o al conserge,a través de l’agenda per als alumnes 
de 2n a 6è o bé en una nota els de 1r i infantil. 

No realitzeu les comunicacions exclusivament de forma oral en 
temes com informacions sobre malalties, assistència al servei de 
menjador...etc

4. PERSONAL DEL CENTRE

CURS/ESPECIALITAT MESTRE/A
P3 Elisabet Castro 
P4 Blanca Amigó
P5 Ana Murillo
1r Montserrat Peraire / Jéssica Solé
2n Pilar Cortés
3r Pilar Navarro
4t Montse Farré
5è Carmen González
6è Carolina Izquierdo
Angl/Cast./A. Acollida Anna Botey
Angl/Mús Verònica Asensio
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E.F. Tomàs Salas- Dani Arizmendi
Ed. Espec Cristina González
Secretari Nicolás Domínguez
Cap d’estudis Dani Arizmendi
Direcció Guadalupe López
Psicòloga Susana Lohse
Coord. menjador María Medina

5. QUOTES DE MATERIAL, SORTIDES: 

La quota de material i sortides és de 130 €. Aquest concepte 
inclou el material que utilitzen els alumnes a l’aula, excepte el de 
l’estoig a Primària. També les fotocòpies, fulls i les excursions.

Les colònies, de P4 a 6è,  no estan incloses en aquesta quota. 

Cal fer aquests pagaments abans de la data indicada
30-09-2015  06-11-15 09-12-15 29-2-2016 11-3-2016

50 € 50 €
COLÒNIES 20 € 62

€.Aprox
30 €

Adjunt us passem una circular amb tota la informació sobre com 
heu de fer els pagaments. Heu de vigilar que no és el mateix 
compte que el curs anterior. 

A 5è i 6è no està inclosa la flauta.

Si la família no abona el corresponent pagament de la quota, 
l’alumne/a haurà de quedar-se sense realitzar les sortides i 
no podrà rebre el material d’aula.

Quan un alumne no assisteix a una excursió no se li 
descompta l’import de la sortida perquè, habitualment, el 
preu que es paga és per grup, no individual. 

6. REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT:

Des de 3r fins a 6è, l’escola reparteix llibres de text reutilitzats. Us
recomanem que les famílies reviseu els fulls per esborrar el que 
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està escrit, restaureu les tapes o els folreu. En finalitzar el curs, l’-
haurà de retornar en bones condicions. 

7. COLÒNIES: De P4 a 6è. 

Casa: Finca Tamarit, 
Dates: 17, 18 de març de 2016
Preu aproximat : 82 euros, depenent del nombre d’alumnes que 
hi assisteixin.  

8. ACOLLIDA MATINAL    de 8 h a 9h 

De 8 a 9 
Alumnes fixos 40 euros
Alumnes esporàdics 4 euros per dia 

L’acollida matinal es realitza en horari de 8 a 9 hores i el paga-
ment és únic, tot i que l’ entrada pot ser gradual, entre les 8 i les 9
hores. 

9. SERVEI DE MENJADOR: 

Els alumnes fixos abonaran 9 quotes, des de setembre fins a 
maig. Hauran de domiciliar el pagament i signar el full d’autoritza-
ció. És important que indiqueu molt clarament  les al·lèrgies amb 
justificació mèdica així com les exempcions alimentàries per al-
tres motius.

L’alumne que es quedi dies esporàdics haurà d’abonar la quan-
titat amb antelació o el mateix dia a l’encarregada de menja-
dor en horari de 9 a 10. 

TARIFES DEL SERVEI DE MENJADOR   : 

ALUMNES FIXOS
( 9 mensualitats: de 
setembre a maig) 

Dia esporàdic

118,31€ 6,20 €

El preu d’alumnes fixos només serà aplicable en el cas dels que 
hi assisteixen tot el període de setembre a juny. 
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Alumnes amb beca: La mensualitat dependrà de la subvenció 
que rebin .
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10.   REBUTS PENDENTS DE PAGAMENT:  MENJADOR, ACO-
LLIDA MATINAL I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Si l’alumne/a té un rebut pendent de pagament no podrà fer ús 
d’aquests serveis. 

11. CALENDARI DE LLIURAMENT D’INFORMES

PRIMÀRIA 1ª AVALUAC. 2ª AVALUAC. 3ª AVALUAC.
04-12-2015 11-03-2016 27-06-2016 *

* aquest informe l’haurà de recollir la família a l’escola.

12. CALENDARI DE LES REUNIONS DE PARES D’INICI DE 
CURS.

Les reunions de curs les realitzarem en horari de 15:15 a 16:15 
hores. 

Cursos dia
1r Divendres, 9 d’Octubre
2n Divendres, 2 d’Octubre
3r  Dijous,1 d’Octubre
4t Dijous 8, d’Octubre
5è Dilluns, 5 d’Octubre
6è Dimarts 6, d’Octubre
P5 Dijous 22, d’Octubre
P4 Dilluns, 19 d’Octubre
P3 Dimecres, 11 de Novembre
Visita al menjador ( de 13:15 a 13:30) Dijous, 19 de Novembre

INFANTIL 1ª AVALUACIÓ AVALUACIÓ FINAL
Lliurament d’infor-
me

29-01-2016 27-06-2016
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13. ACTIVITATS DELS ALUMNES OBERTES A LES FAMÍLIES

CONCERT DE NADAL:
Dilluns, 21 de desembre a l’auditori de la plaça de la Bò-
bila: Us repartirem entrades a cada família donada la limita-
ció de l’aforament. 

DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU:
29 de gener de 2015, a les 15:30.  Representació a les famí-
lies de l’obra de teatre sobre la pau a càrrec dels alumnes 6è.

SETMANA CULTURAL: Del 18 al 22 d’Abril:
Dins de la setmana cultural, les famílies podeu participar en 
l’explicació de contes, el vostre ofici o altres temes als 
nens/nenes d’infantil i primària.
DIADA DE SANT JORDI: 22 d’abril, a les 15:10
Representació a les famílies de l’obra de teatre sobre la pau 
a càrrec dels alumnes 5è. 
DANSES POPULARS: Divendres, 22 d’abril, a les 15:40 
aprox., al pati de l’escola

COMIAT DELS ALUMNES DE SISÈ:

Dimecres, 22 de juny, a les 9:30 aproximadament, al vestíbul 
de l’escola.

(Aquesta planificació del curs està pendent d’aprovació en el proper Consell Escolar. Si
tingués alguna modificació ja us la faríem saber). 

14 de setembre de 2015
ESCOLA CAN VIDALET
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