PLA ANUAL
2017-2018

CARÀCTER PROPI
A la Salle tenim un Caràcter Propi que diferencia el nostre estil pedagògic:
1.- Atenció personalitzada: La Salle està atenta a les necessitats, tant
acadèmiques com personals, de tots els nostres alumnes, amb senzillesa i
en un clima acollidor, del qual en participa tota la Comunitat Educativa.
2.- Educació integral: Fomentem la nostra acció educativa en una
formació integral que engloba les capacitats intel·lectuals, relacionals,
emocionals, físiques i transcendentals de l’alumne.

3.- Educació en valors: Són prioritaris: la responsabilitat, creativitat,
justícia, convivència, interioritat i transcendència. Formem ciutadans
oberts, crítics i compromesos.
4.- Estil pedagògic: El centrem en l’alumne. El treball cooperatiu de
l’equip docent i la proximitat de cada un dels educadors amb l’alumne
permet incidir en les seves característiques i situacions personals.
5.- Innovació pedagògica: Desenvolupem programes específics que donen
coherència al conjunt d’activitats docents i permet adaptar les metodologies
a les necessitats actuals. El treball en qualitat i l’avaluació continuada de la
proposta educativa són elements valuosos per a aquesta millora.
6.- Som una Institució amb història de caire mundial nascuda a França
fa més de tres segles. El nostre treball en xarxa ens permet una sinergia
que adapta i projecta la nostra tradició cap al present i el futur.

La inscripció d’un fill a l’escola suposa acceptar el Caràcter
Propi, col·laborar amb l’equip de mestres tot participant a les
activitats proposades per l’Escola i l’AMPA.
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FINALITATS EDUCATIVES
PERFIL DE L’ALUMNE
Ser competent comunicativament:
✓ Ser capaços d’expressar idees, reflexions, estats d’ànims,...
✓ Poder reproduir texts escrits en català, castellà i anglès.
✓ Arribar a redactar bé, tenint en compte les normes bàsiques
ortogràfiques, gramaticals i lèxiques.
✓ Dominar les tècniques de lectura, utilitzant-les com a font d’aprenentatge
i plaer.
Ser competent tecnològicament:
✓ Ser capaços d’adaptar-se a les innovacions tecnològiques proposades
per la societat i fer servir aquestes eines com a instrument
d’aprenentatge i comunicació.
Ser competent socialment:
✓ Ser respectuosos, empàtics, solidaris, implicats, responsables, tolerants,
autònoms i reflexius.
✓ Aprendre a ser ciutadans en un món global.
Estimar i conèixer la cultura pròpia:
✓ Conèixer i estimar les tradicions i manifestacions artístiques i culturals
que defineixen la nostra identitat.
Ser creatius:
✓ Ser capaços d’identificar problemes, definir-los, examinar les alternatives,
prendre decisions i valorar els resultats partint d’una base constructiva.
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LEMA DEL CURS
“LA TEVA ALEGRIA, LA MEVA”
El lema d’aquest curs gira al voltant de l’alegria.
Durant els darrers anys, hem pres la referència en els valors del
caràcter propi pel nostre lema anual.
Enguany plantegem quelcom diferent. Si mirem l’origen i el significat
de la paraula alegria descobrirem que deriva del llatí alacer-alacris,
que significa “viu i animat”.
Pels nens i nenes l’alegria és un estil, una actitud que vol ser el camí
per on hem de caminar i ens ha de portar a sortir de nosaltres
mateixos i ser gestors d’una societat més humana, més justa, més
solidària i més fraterna.
La família és la primera i gran educadora. Constitueix l’ambient més
significatiu pel desenvolupament i creixement dels fills i filles, on
adquireixen valors, normes, actituds, coneixements en les relacions
interpersonals, aprenen a tenir confiança en si mateixos i a sentir-se
estimats i valorats.
Per educar en l’alegria el primer i més important és viure-la.
Encomanar és la paraula que millor pot definir la tasca que hem de
fer aquest any. Encomanar un estil de viure i de mirar el que ens
envolta.
La família i l’escola són àmbits on podem educar; podem viure
l’alegria si afavorim l’autoestima, incrementem la confiança i ens
animem a treballar en equip.
Objectius que ens plantegem:
* Encomanar l’alegria. La comunitat educativa ha de viure l’alegria i
manifestar-la tot sembrant il·lusió, actituds, mirades positives i
esperança.
* Viure des de l’alegria que es troba en el cor davant de les dificultats
i els contratemps.
* Expressar l’alegria mitjançant la responsabilitat, la il·lusió, els
projectes comuns, els somnis, el somriure, l’amistat, l’ajuda, la
solidaritat, la fraternitat…
* Desenvolupar la nostra tasca dins de la comunitat educativa amb
alegria i responsabilitat.
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EQUIP DOCENT
EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA: Gemma Padilla

gpadilla@lasalle.cat

SOTSDIRECTOR. Santi Raya

sraya@lasalle.cat

CAP D’ESTUDIS. Cristina Gurrea

cgurrea@lasalle.cat

COORDINADORA DE PASTORAL. Teresa Miravete

tmiravete@lasalle.cat

INFANTIL
P3A Belen Soriano-COORD. PEDAGÒGICA
P3B David Payés

bsoriano@lasalle.cat
dpages@lasalle.cat

P4A Marta Gonzàlez
P4B Flora Casademont

magonzalez@lasalle.cat
mcasademont@lasalle.cat

P5A Anna Benítez
P5B Alexandra Lapedra

abenitez@lasalle.cat
alapiedra@lasalle.cat

PRIMÀRIA
PRIMER A Gemma Serarols- COORD. CI
PRIMER B Azahara Martínez

gserarols@lasalle.cat
azmartinez@lasalle.cat

SEGON A Vero Salguero/Cristina Gurrea
SEGON B Carmen Pazos

vsalguero@lasalle.cat
cgurrea@lasalle.cat
cpazos@lasalle.cat

TERCER A Joan Enric Bosch
TERCER B Marina Batlle

jenric@lasalle.cat
mbatlle@lasalle.cat

QUART A Teresa Miravete- COORD. CM
QUART B Marina Sabaté

tmiravete@lasalle.cat
msabate@lasalle.cat

CINQUÈ A Raül Font
CINQUÈ B Marc Bullich- COORD. CS

rfont@lasalle.cat
mbullich@lasalle.cat

SISÈ A Ferran Ramos
SISÈ B Rafela Olave/Santi Raya

framos@lasalle.cat
rolave@lasalle.cat
sraya@lasalle.cat

ESP. PSICOMOTRICITAT/EF F:rancesc Argerich
ESP. MÚSICA: Ariadna Simon/Magalí Soy
ESP. COMPLEMENTÀRIES: Vero Terrier
ESP. EF/PRIMÀRIA: Carles Martí
ESP. INFANTIL: Marina Garrido

fargerich@lasalle.cat
asimon@lasalle.cat
msoy@lasalle.cat
vterrier@lasalle.cat
cmarti@lasalle.cat
mgarridoa@lasalle.cat
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INFORMACIÓ NORMATIVA- INFANTIL
Entrades i sortides:
✓ Els alumnes de P3 entraran sempre pel carrer Hospital i els de P4
i P5 pel carrer del Germà Ambrosi Rafael (pavelló).
✓ L’horari d’entrada dels matins és a les 9h i a la tarda a les 15h
(s’obrirà uns minuts abans) .
✓ L’horari de sortida al matí és de 12:50h a 13h. I a la tarda de 16:50h
a 17h.
✓ Els pares que necessitin recollir els seus fills en horari lectiu ho
poden fer a la secretaria del carrer de l’Hospital.
Què es necessita?
✓ En començar el curs cada nen ha de portar una capsa de
mocadors de paper, tres paquets de tovalloletes humides (una
d’higiene i dues de wc).
✓ Els nens a P3 han de fer arribar una muda dins d’una bossa.
Marqueu en ella el nom del vostre fill/a. Aquesta bossa per si es
necessités, romandrà a l’escola tot el trimestre. (Poseu, roba
interior, samarreta, pantalons, mitjons, jersei i sabates o
bambes).
✓ P4 i P5 afegiran 2 fotografies mida carnet.
✓ La bata la posarem a l’escola i la deixaran en el penjador
corresponent de l’aula.
✓ Durant l’activitat de psicomotricitat i joc psicomotriu cal portar el
xandall de l’escola i esportives de velcro. Així mateix s’ha de fer ús
del xandall en les sortides programades per l’escola.
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Altres
✓ Per a beure, els alumnes porten una ampolla d’aigua amb el seu
nom escrit ( amb lletra de pal).
✓ Si l’alumne necessités prendre algun fàrmac, ho podeu comunicar
al tutor, adjuntant la recepta (o fotocòpia) i el medicament
respectiu. Fora d’aquest aspecte en el qual els pares sou els
protagonistes, el Departament d’Ensenyament ens assenyala de
forma taxativa que des de l’escola no es pot administrar cap
medicament.
✓ En cas de malaltia infecciosa, polls o febre superior als 37 graus
l’alumne ha de romandre a casa, tot afavorint la salut personal
i la dels seus companys.
✓ Portar roba còmoda que afavoreixi la seva autonomia.
✓ Tota la roba (bata, xandall, motxilla...) haurà de marcar-se amb el
nom i la jaqueta amb una beta per poder penjar-la.
✓ Les invitacions que en ocasions repartiu a determinats amics del
vostre fill/a, sempre haureu de lliurar-les fora del recinte
escolar.
✓ Per a les celebracions d’aniversari a l’escola, i pel fet d’evitar
diferències, només es podran portar galetes. El dia assenyalat
serà sempre el divendres i es fa conjuntament, tant el nivell A
com el B. Si l’aniversari coincideix amb temps de vacances, es
podrà celebrar també en grup, sigui en un divendres del mes de
juny o de setembre.
✓ La llei de protecció de dades prohibeix donar cognoms, telèfons i
adreces dels nostres alumnes. (les dades són d’estricta
confidencialitat i d’ús intern del centre educatiu).
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INFORMACIÓ NORMATIVA-PRIMÀRIA
✓

Els alumnes entren sempre pel pati de Primària.

✓ L’horari de classe és de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h.
✓ El pati s’obre a les 8:45h i a les 14:50h.
✓ Es recomana que s’eviti aturar els cotxes davant la porta de
l’escola.
✓ En cas d’absència “previsible” aviseu, si us plau, amb anticipació
mitjançant el diari escolar. Si l’absència és “imprevisible”,
notifiqueu la vostra incidència al moment.
✓ Les circulars i comunicacions es faran via correu electrònic/app.
✓ El Diari Escolar és una eina indispensable per a la bona
organització del treball escolar de l’alumne.
✓ Per a la comunicació entre la família i l’escola utilitzarem el
correu electrònic i/o diari escolar.
Els pares tenen cura de revisar periòdicament el Diari Escolar
amb llurs fills i de signar-lo diàriament.
✓ En cas de malaltia, caldrà que l’alumne resti a casa fins que es
recuperi totalment. Si a l’escola ha de prendre algun medicament,
hauran d’omplir una butlleta amb totes les dades i trametre-la al
tutor/a per a poder-li administrar el medicament amb plena
seguretat. El Departament d’Ensenyament ens assenyala de forma
taxativa que des de l’escola no es pot administrar cap medicament.
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CALENDARI ESCOLAR
1r TRIMESTRE
12 SETEMBRE
INICI DE LES
CLASSES

13 OCTUBRE
FESTA LLIURE
DISPOSICIÓ

7 DESEMBRE
FESTA LLIURE
DISPOSICIÓ

DEL 23 DE
DESEMBRE AL 7 DE
GENER
VACANCES DE NADAL

P3: Entrada gradual d’alumnes els dies 12 i 13 de 10:00h a 12:00h i de
15:00h a 17:00h. S’informarà a les famílies a la reunió d’inici de curs.
Entrada pel carrer Hospital.
P4 i P5: Entrada pel carrer Germà Ambrosi Rafael (Pavelló) a les 9:00h.
Educació Primària: Entrada pel pati de Primària a les 9:00h.

2n TRIMESTRE
8 GENER
INICI DE LES
CLASSES

9 i 12
DE FEBRER
CARNAVAL- FESTA DE
LLIURE DISPOSICIÓ

DEL 24 DE MARÇ AL
2 D’ABRIL
VACANCES DE SETMANA
SANTA

3r TRIMESTRE
3 D’ABRIL
INICI DE LES
CLASSES

30 D’ABRIL
FESTA DE LLIURE
DISPOSICIÓ

A PARTIR DEL 7 DE
JUNY
NOMÉS CLASSES MATÍ

22 JUNY
DARRER DIA DE
CLASSE

Reunions de pares d’inici de curs
P3 dijous, 7 de setembre a les
20:30 h a la sala de música.
P4 i P5 dilluns, 18 de setembre a les
20:30 h al menjador de l’escola.

1r i 2n dimarts, 19 de setembre.
3r i 4t dimecres, 20 de setembre.
5è i 6è dijous, 21 de setembre.
Lloc: Menjador de l’escola.
Hora: 20:30 h.
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LLIURAMENT DE NOTES I INFORMES
Infantil:
Es lliura el primer informe educatiu a finals del mes de febrer (del 19 al
23). P3 amb entrevista personal.
El lliurament de l’informe de final de curs es farà amb una entrevista
personal amb els pares els dies 14, 15, 18 i 19 de juny.

Primària:
Us adjuntem l’enllaç informatiu per a les famílies sobre l’avaluació a
l’Educació primària.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-copull/info-primaria.pdf
1r. trimestre: Avaluacions els dies 11, 12 i 13 de desembre.
(Els informes es lliuren als pares del 18 al 21 de
desembre).

2n. trimestre: Avaluacions 12,13 i 14 de març.
(Els informes es lliuren als alumnes el 21 de març).
3r. trimestre: Avaluacions 7,8, 11, 12 i 13 de juny .
(Els informes es lliuren als pares 14, 15, 18 i 19 de
juny).
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COLÒNIES
P3, P4 i P5

4 i 5 de juny

CI, CM i 5è

4, 5 i 6 de juny

6è Primària

4, 5, 6 i 7 de juny

ALTRES DADES
El mes d’octubre s’inicien les activitats extraescolars organitzades per
l’escola.
El mes de juliol i agost a l’escola s’organitzarà English Summer Camp
pels nens i nenes de P2, Infantil i Primària en horari matinal.
CELEBRACIONS ESCOLARS
SETEMBRE

Dj 21

Celebració d’inici de curs

OCTUBRE

Dt 31

Castanyada

NOVEMBRE

Dj 9
Dl 13- Dv 17

Cros Escolar
INF i PRIM Setmana de la Ciència

DESEMBRE

De l’11 al 15
Dv 15
A concretar
Dl 18
Dt 19 i dc 20
Dv 22

INF i PRIM Setmana Solidària
INF I PRIM English Day
Fira Nadalenca
INF i PRIM Llum de la Pau de Betlem
Festival de Nadal INFANTIL-CI
INF i PRIM Celebració Nadal Tió i Patge

GENER

Dt 30

INF i PRIM Dia de la Pau

FEBRER

Dj 8

INF i PRIM Carnaval

MARÇ

Dj 22

INF i PRIM Celebració de Quaresma

ABRIL

A concretar
Dl 23

PRIM- 1r Cantata
INF i PRIM Sant Jordi

MAIG

Dt 1
Ds 5
Dv 11

12 Hores de Bàsquet
41 Pujada a Peu a Montserrat
Diada Matemàtica

JUNY

A concretar
De l’11 al 15
Dv 15
Dl 18- Dt 19
Dt 19
Dc 20

Mostra de danses
Setmana Proide
Festiva Proide
Festes La Salle
Festa del Pas
Festa Finalista
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VENDA DE LLIBRES I MATERIAL
★ Per tal de facilitar a les famílies l’adquisició dels llibres de text de
cara al curs 2017-18:
★ La comanda es farà a través del web: www.palamos.lasalle.cat
★ Clicant a VENDA LLIBRES.
★ Anireu trobant els passos a seguir, així com el sistema de
pagament a través de La Caixa.
★ S’haurà de fer la comanda a partir del 12/7/2017 fins el 18/8/2017.
★ L’entrega de llibres de primària s’efectuarà el primer dia d’escola.
Qui necessiti pagar per finestreta el dilluns 4 de setembre en
l’horari de 09’30h a 13’30h i de 15’30h a 18’00h.
★ Els llibres d’Infantil restaran a l’Escola. Podeu passar a fer el
pagament el dimarts 5 de setembre en l’horari 09’30h a 13’30h i
de 15’30h a 18’00h. Els/les tutors/es distribuiran els llibres a
l’aula.
★ S’entén que aquelles famílies que no facin la comanda a través del
web adquiriran els llibres pel seu compte.
L’escola disposa d’un terminal TPV (pagament amb targeta de crèdit).
Bates, motxilles i equipament esportiu
Xandall, samarreta, pantalons i polo els podreu demanar a secretaria a
partir de l’1 de setembre. Estem treballant per crear una botiga on-line a
la nostra web.
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INFORMACIONS ECONÒMIQUES
La Salle és un Centre que té Concert Educatiu amb la GENERALITAT.
Significa que hi ha un acord econòmic amb el DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ que abarateix l’ensenyança. És per aquest fet que totes les
famílies gaudeixen de certs avantatges econòmics i solament es paguen
determinats capítols, a saber:
L’Hora Complementària.
Suposa una hora més diària de dedicació a l’alumnat, després de les cinc
hores oficials. Com sabeu, l’horari al matí finalitza a les 13 hores.
Mitja Pensió.
L’Escola vetlla a fi que l’alumnat estigui ben atès, tant en l’aspecte d’alimentació
com d’assistència, abans, durant i després del servei de menjador.
Prestació de Serveis
Cada any, al mes de juliol, es posa en circulació el cobrament anticipat
d’una quantitat en concepte de la prestació dels serveis (sense
justificació de despeses) del Curs. Es tracta d’un mecanisme regulador
que aprova la GENERALITAT, a fi que el Col·legi pugui fer front als
capítols de despeses que no queden assumides en el Centre.
El DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ és el que ratifica i aprova, si s’escau,
tots els preus que regeixen en cada un dels centres concertats.
CONCEPTE

PERÍODE DE COBRAMENT

PREUS 2017-18

Hora Complementària

Mensual

75 €

Mitja pensió mensual

Mensual

7.35 € DIA X MES

Tiquet menjador

Diari

8.40 €

Activitats extraescolars

Trimestral

42 €

Activitats extraescolars
esportives

Bianual

70 €

Despeses anticipades

Anual

180 €

Material

Anual

35 €

Piscina

Anual

72 €

AMPA

Anual

45 € per família

Psicotècnic P5, 2n 4t i 6è

Bianual

35 €

Quota digital- Snappet

Mensual

7 € (CI/CM) /10 € (CS)
.
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★ Qualsevol modificació d’un concepte, bé sigui per activitats o per
serveis d’escola, cal que ho comuniqueu a SECRETARIA, abans del
primer dia de cada un dels mesos. Aviseu-ne també al Coordinador
de les activitats i al monitor/-a corresponent.
★ Durant els 10 mesos del curs Escolar, setembre a juny, inclòs, tant el
Col·legi com l’AMPA posen en circulació els rebuts corresponents a
hora complementària.
★ El cobrament del menjador escolar, per tal de fer-lo tenint en compte
els dies utilitzats, es farà d’octubre a juliol, sempre a mes vençut.
★ Per facilitar la gestió econòmica fóra bo disposar d’un compte
bancari. Fer els pagaments per “finestreta” crea una situació
afegida d’escrits i posterior seguiment, que cal evitar.
Els rebuts retornats tindran un cost afegit d’un 4% sobre l’import
total. Gràcies per la vostra col·laboració
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PSICOTÈCNIC
Seguint les directrius del PROJECTE EDUCATIU DELS CENTRES DE LA
SALLE, cada any els alumnes d’infantil P-5 i els de primària segon,
quart i sisè realitzen unes proves psicotècniques.
El GABINET DE PSICOLOGIA APLICADA LA SALLE CATALUNYA té cura
d’aquest estudi que afavoreix la dinàmica educativa en tots els CENTRES
LA SALLE. És una eina força útil que ajuda al Professorat i famílies en
l’acompanyament de l’infant. Als pares se'ls lliura l’informe de llur fill/-a
i també queden convocats a una sessió general d’orientació.
El GABINET DE PSICOLOGIA resta obert a qualsevol consulta/acompanyament.

PISCINA I VELA
Tenint en compte la demanda de les famílies, fa uns anys, s’inicià a l’Escola
aquesta modalitat.
Els alumnes de primer a cinquè faran unes 10 sessions de natació cada grup.
Alumne
s de 1r: 9/16 de març, 6/13/20/27 d’abril i 4/11/18/25 de maig.
Alumnes de 2n: 8/15/22/29 de gener, 5/19/26 de febrer i 5/12/19 de març.
Alumnes de 3r: 10/17/24/31 de gener, 1/14/21/28 de febrer i 7/14 de març.
Alumnes de 4t: 21/28 de setembre, 5/19/26 d’octubre i 2/9/16/23 de
novembre.
Alumnes de 5è: 20/27 de setembre, 4/11/18/25 d’octubre i 8/15/22/29 de
novembre.
Els alumnes de sisè rebran classes de vela (tercer trimestre). Aquesta activitat
està subvencionada per l’Ajuntament de Palamós.

SECRETARIA DE L’ESCOLA
De dilluns a divendres de 9:00h a 12:55h i de 15:00h a 16:55h.
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Si el nen/a perd algun objecte o material, podeu demanar a secretaria.

DADES DE L’ESCOLA
Escola La Salle Palamós
C/ Hospital, 5
17230 Palamós
Telf: 972314236
Fax: 972318512
Correu electrònic: b7002570@xtec.cat

Webs:
http://www.palamos.lasalle.cat/

App :

Usuari

Contrasenya

Aquest document està en constant modificació per tal de
mantenir-lo actualitzat en tot moment.
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