
 
 

 

 

PLANIFICACIÓ ANUAL 

Curs 2022-2023 



  US DONEM LA BENVINGUDA 

Comença un nou curs i tots posem el millor de nosaltres mateixos 

al servei de la missió: l’educació dels infants. 

Escola i família en una mateixa tasca: acompanyar els infants perquè 

aprenguin a CONÈIXER, aprenguin a FER, aprenguin a VIURE JUNTS, aprenguin a SER. 

Al llarg d’aquest curs treballarem l’eslògan POSA-LI COR AL MÓN. 

Cadascú de nosaltres té grans talents a aportar a les persones que ens envolten. 

Entre tots, si oferim aquestes capacitats i les posem al servei del món, 

serem capaços de construir un món més just, solidari i fratern. 

Aquest eslògan el compartim amb les altres escoles de la Fundació Educativa Dominiques de 

l’Ensenyament, les escoles de Barcelona, Tarragona, Vallirana, Aranda de Duero, Pamplona i 

Villarrubia de los Ojos. També compartim amb elles diferents iniciatives i projectes: 

- Treballem per anar fent realitat el perfil de l’alumne que volem que surti de les nostres 

escoles: 

 

 

  

 

  

- Despleguem el Projecte d’Educació Emocional, LOOK INSIDE (mira cap endins). Un 

Programa que desenvolupa les competències emocionals del nostre alumnat d’infantil i 

primària i li ofereix recursos que li permetin establir relacions positives, profundes i saludables 

amb els seus processos emocionals, amb ells/es mateixos/es, amb els altres i amb la seva 

vida. Ajuda a propiciar la mirada cap endins, necessària perquè després ells puguin tenir 

experiències cap enfora reeixides, lliures i útils. 

- Volem que l’escola sigui un entorn segur i hem elaborat un Sistema intern de Protecció al 

Menor, tot un conjunt d’eines i documents que ens ajuden a preveure possibles riscos i a 

actuar davant d’aquelles situacions en les que hem de protegir els infants. Tots formem part 

d’aquest sistema de protecció: professorat i PAS, alumnes i famílies. L’objectiu és cuidar del 

nostre alumnat i cuidar-nos entre nosaltres. 

La Fundació Dominiques de l’Ensenyament es compromet a prevenir, detectar i actuar 

enèrgicament contra qualsevol forma de violència contra les persones, especialment menors 

d’edat. Promou la política de tolerància zero amb els maltractaments i comportaments 

inadequats. 

 

A la nostra escola oferim el nostre servei educatiu a: 

 Llar d’infants (Educació infantil 1r cicle: 0-3 anys) 

 Educació Infantil 2n cicle: 3-6 anys 

 Educació Primària: 6-12 anys 



EQUIP DIRECTIU, EQUIP DE MESTRES i PERSONAL  
 

 
Directora titular 

Director pedagògic 

M. Vinyet Estalella 

Ferran Vidal 

Cap d’estudis Mireia Borrell 

Coordinadora de Pastoral Mireia Planàs 
 
 

I3 Conills Montse Serra Dilluns, de 16 a 17 h. 

I4 Pingüins Elisabet Bargalló Dijous, de 10 a 11 h. 

I5 Dofins Dolors Guzmán Divendres de 10 a 11h. 

PRIMER Joan Casellas Dijous, de 9 a 10 h. 

SEGON Lena Portell Dimecres, de 12 a 13 h. 

TERCER Montse Pladevall Dimecres, de 15 a 16 h. 

QUART Anna Pradell Dilluns, de 12 a 13 h. 

CINQUÈ Joel Lorente Dimarts, de 9 a 10 h. 

SISÈ Maria Àngels Salvans Dimecres, de 9 a 10 h. 
 

 
Mestre d’educació física Ferran Vidal Dilluns, d’11 a 12 h. 

Mestra de música Eva Galik/Míriam 

Llumà 

Divendres, de 16 a 17h. 

Mestra de llengua estrangera (anglès) Alba Naudó Divendres, de 10 a 11 h. 

Mestres d’educació especial 

 
Mestre d’aula d’acollida 

Rosa M. Vizcaíno 

Mireia Borrell 

Mireia Planàs 

Dimecres, de 9 a 10 h. 

Dilluns, de 9 a 10 h. 

Dimarts, de 9 a 10 h. 

Mestres no tutors Carme Urgellès 

Ester Alcàntara 

Divendres, d’11 a 12 h. 

Dimecres, de 9 a 10 h. 

Vetlladora 

 
TIS 

Anna Riera 

Paqui Trassierra 

Laura Bordallo 

 

 



   REUNIONS, CLAUSTRES i FORMACIÓ de L’EQUIP DE MESTRES  

Els dilluns hi haurà reunió de mestres, des d'1/4 de 6 fins a les 7 de la tarda. 

Durant aquestes hores els mestres no atendran a les famílies. 

Les diferents sessions de Claustre de Mestres per al present curs es 

realitzaran: 
● Primera setmana de setembre 
● 19 de desembre 
● 27 de març 
● última setmana de juny 

Aquest curs, el Pla de Formació de Centre s’orientarà en les següents temes: 

- Formació/Assessorament en Educació emocional, amb Laia Mestres 

- Formació en el nou currículum. 

- Desplegament i seguiment en Innovació metodològica, amb el Javier Bahón 

- Formació en Educació cristiana: Apropem-nos a la diversitat religiosa de la ciutat. 

- Formació en Carisma dominicà, amb la Isabel Górriz i el Félix Hernández, OP. 

- Formació en Estratègia digital de centre. 

 
Si al llarg del curs sorgeixen altres formacions, sigui a nivell general, sigui per als especialistes, 

sigui de direcció, sigui a proposta de diferents persones, valorarem la conveniència o no de 

participar-hi. 

Assistiren a les formacions que organitza la FEDE: Equips Directius, Pastoral, Equips d’Innovació, 

Equips d’Educació emocional, Comunity Manager... 

 
  ORGANITZACIÓ de L’EQUIP DE MESTRES 

L’equip de mestres s’organitza en equips de treball, més directament relacionats amb el 

desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. Els equips de treball 

estan dotats de dedicació horària específica i es promou la formació del professorat en relació als 

temes que es treballen dins l’equip. Aquests equips acostumen a tenir una durada i estabilitat 

que va més enllà d’un curs escolar. 

D’altra banda, formar part d’un equip pressuposa, en línies generals, que el mestre/a estigui 

especialitzat o vinculat a l’aspecte i/o temàtica que el promou. També són l’instrument 

organitzatiu i de treball que ens permet, si així es creu convenient amb la seva constitució, donar 

resposta pedagògica a necessitats que es detecten al centre. 
 

ATENCIÓ a la 

DIVERSITAT 
PASTORAL 

ESTRATÈGIA 

DIGITAL 

COMMUNITY 

MANAGER 

Rosa Vizcaíno 
Mireia Borrell 

Mireia Planàs 

Mireia Planàs 
Carme Urgellès 

Ferran Vidal 
Joan Casellas 

Montse Pladevall 

Mireia Borrell 
Ferran Vidal 

EQUIP de 

LLENGUA 

EQUIP 

d’INTERIORITAT 
INNOVACIÓ 

 

Mireia Borrell 
Mireia Planàs 

Dolors Guzman 

Maria Àngels 
Salvans 

Anna Pradell 

Lena Portell 
Montse Serra 



TOTS SOM – FEM – ENS SENTIM ESCOLA  

Administració i serveis 
 

Recepció Marta Pou, Felipa Pérez de Albéniz, 

Paqui Trassierra i Roser Fernández 

Administració i secretaria Marta Pou i Vinyet Estalella 

Menjador de Parvulari 

Menjador de Primària 

Paqui Trasierra i Dolors Barniol 

Anna Riera, Carlota Vall-Arderiu i Laura 

Bordallo 

Cuina M. Àngels Talavera (empresa Hostesa) 

Neteja Inés Albacete, Loli Luengo i Noura Essousi 

 
Consell escolar 

 

President Ferran Vidal 

Representants de la titularitat Vinyet Estalella 

Lucía Abejón 
Roser Fernández 

Representants dels mestres Dolors Lara 

Montserrat Serra 

Montse Pladevall 
Lena Portell 

Representants dels pares Margarita Rivas 

Judit Tió 

Pablo Rodríguez 
Rocío Corrales 

Representant del PAS Marta Pou 

 

AFA (associació de famílies d’alumnes) 
 

Presidenta Marta Martínez 

Vicepresidenta Marga Rivas 

Secretària Dolo Guzman 

Tresorera 
Vocals 

Núria Febrer 

Agnès Serra 

 
Podeu adreçar-vos a elles personalment o enviar un mail al correu: 

ampa@dominiquesvic.com 

En l’assemblea que es farà més endavant pot haver-hi canvis en la composició de la junta de 

l’AMPA i en els càrrecs. 

mailto:ampa@dominiquesvic.com


 

 
El calendari escolar d’aquest curs és el següent: 

CALENDARI ESCOLAR 

 

 
 

  CALENDARI d’AVALUACIONS i LLIURAMENT d’INFORMES 
 

SESSIONS de COORDINACIÓ-AVALUACIÓ de PARVULARI i d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

1a. avaluació 2a. avaluació 3a. avaluació 

28 novembre I3, I4 i I5 

29 novembre 1r i 2n 

30 novembre 3r i 4t 

1 desembre 5è i 6è 

13 març 1r i 2n 

14 març 3r i 4t 

15 març 5è i 6è 

16 març I3, I4 i I5 

12 juny 3r i 4t 

13 juny 5è i 6è 

14 juny I3, I4 i I5 

15 juny 1r i 2n 

LLIURAMENT D’INFORMES 

1a. avaluació 2a. avaluació 3a. avaluació 

14, 15 i 16 de desembre 28, 29 i 30 de març 26 de juny 



CALENDARI d’ACTIVITATS, FESTES i CELEBRACIONS  
 

Jornada de convivències 5è i 6è 

Castanyada 

Octubre 

28 d’octubre 

Celebrem el Nadal 20-21 de desembre 

Setmana dels Drets Humans 

Acció solidària per la Pau 

30 de gener al 3 de febrer 

3 de febrer 

Dijous llarder 16 de febrer 

Carnaval 17 de febrer 

Sant Jordi 24 d'abril 

Setmana Dominicana 

Festa de Sant Domènec 

del 22 al 26 de maig 

24 de maig 

Comiat alumnes de 6è Finals de juny 

HORARIS  

MATÍ: de les 9 h a la 13 h TARDA: de les 15 h a les 17 h 

Hi ha SERVEI DE BON DIA de 8 a 9 h del matí. 

ENTRADES I SORTIDES 

A les entrades… 

● I3 i I4 entraran, tant el matí com a la tarda, per la porta de la Plaça de la Catedral. 

Els alumnes d’I3, podran pujar acompanyats de les famílies els primers 15 dies. Després 

entraran per la Plaça Catedral i aniran a la sala de la geganta amb la seva tutora. 

Les famílies d’I4 deixen els/les fills/es amb la seva mestra que ja els espera dins i pujarà amb 

ells. 

● D’I5 a 6è aniran al pati i faran files. Les famílies poden acompanyar els seus fills/es fins a la 

porta del pati i els alumnes han d’entrar sols. El mestre/a els esperarà dins i pujarà amb ells. 

A les sortides… 

● Els alumnes d’I3, I4, I5 i 1r sortiran per la porta del C/ Gibaltar. 

● Els alumnes de 2n sortiran per la porta de la Plaça de la Catedral. El/la mestre/a és amb ells 

fins que la família els ve a recollir. 

● De 3r fins a 6è sortiran per la porta de la Plaça de la Catedral. El/la mestre/a els 

acompanyarà fins a la porta i els acomiadarà. 

Cal saber sempre qui vindrà a recollir els alumnes, tant d’Infantil com de 1r i 2n. 

En cas de no ser el pare o la mare, cal una autorització i fer-ho saber al tutor/a. En cap cas 

els alumnes marxaran sols. 

En el cas que per una urgència no pugéssiu recollir al vostre fill/a d’infantil (I3, I4 i I5) o de 

cicle inicial (1r i 2n), podeu trucar a l’escola i dir nom de la persona que el vindrà a recollir 

aquell dia. La persona en concret haurà de signar una paper conforme s’emporta aquell alumne. 

Si els han de recollir germans més grans, caldrà una autorització signada per la família. 

És important que sigueu puntuals: els nens us esperen. 



  ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 

El nostre Col·legi ofereix per al present curs 2022-2023 un conjunt integrat d'activitats 

complementàries a les quals dediquem 5 hores setmanals en el marc de l'horari escolar. Oferim 

un seguit d’activitats que ajuden a desplegar i aprofundir en... 

 

EDUCACIÓ INFANTIL I3 I4 I5 

APRENEM JUGANT - PLÀSTIC - ☺ ☺ ☺ 

EDUCACIÓ EMOCIONAL LOOK INSIDE ☺ ☺ ☺ 

TALLER D’EXPRESSIÓ EN ANGLÈS ☺ ☺ ☺ 

APRENEM JUGANT – MUSICAL - ☺ ☺ ☺ 

TALLER DE JOC i MOVIMENT ☺ ☺ ☺ 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

COMUNICACIÓ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

EDUCACIÓ EMOCIONAL LOOK INSIDE ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

EMPRENEDORIA     ☺  

SCIENCE   ☺ ☺ ☺ ☺ 

SOM COMPETENTS      ☺ 

STORY CORNER ☺ ☺     

TALLERS ARTÍSTICS ☺ ☺     

TIC ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

 

 



SORTIDES I VISITES  

Les sortides i vistes formen part de l’aprenentatge dels/les alumnes i cal 

que tots/es hi participin. N’hi ha que són gratuïtes (*) i n’hi ha que tenen 

cost econòmic. 

Us informarem per circular o a l’agenda quan hi hagi una sortida. 

Per participar a les sortides cal portar el XANDALL complet de l’escola 

INFANTIL 
 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Mercat de Vic * 

Visita al Parc Balmes * 

Biblioteca Pilarín Bayés * 
Anar a veure els tions de Vic * 

Anem al teatre: 

“L’arc de Sant Martí” 
Dijous llarder * 

Visites a l’entorn de l’escola * 

 
Anem al mercat a la primavera * 

Sortida de final de curs 

CICLE INICIAL 
 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

 
 

Sortida artística * 

Sortida al bosc * 

Sortida matemàtica * 

Teatre en anglès: 

“Little Red Rocks” 
RoboTic * 

Museu Episcopal * 

Ratolins de biblioteca * 

Dijous llarder * 

Visita centres de culte * 

Anem al mercat * 

 

Curs de natació al Club de 

natació Vic ETB 

Coneixem les plantes * 

Explorem la nostra ciutat * 

Sortida final de curs 

CICLE MITJÀ 
 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

 
 

Biblioteca Pilarín Bayés* 

Deixalleria mòbil - Parc Balmes* 

Sortides pel barri * 

Projecte Escola Universitat* 

El 9 NOU i el 9TV* 

Biblioteca Pilarín Bayés* 

Museu Episcopal* 

Visites centres de culte* 

Projecte “teatre i dansa a les 

escoles” * 

Dijous llarder* 

Teatre en anglès: 

3r “Little Red Rocks” 
4t “Beauty and the Beast” 

 

Curs de natació al Club de 

natació Vic ETB 

Escola de Música: “Si toquem 

junts, sona millor”* 

Biblioteca Pilarín Bayés* 

Sortida de final de curs 

CICLE SUPERIOR 
 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

 
Jornada de convivència* 

Biblioteca Pilarín Bayés* 

Emprenedoria* 

Teatre en anglès: 

“Beauty and the Beast” 
Museu Episcopal* 

Dijous llarder* 

Sortida al Cosmocaixa 

 
Museu Industrial del Ter 

Visites centres de culte* 

OlimpiVic* 

Sortida de final de curs 



RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 

 

Reunions de famílies: 
 

I3: 2 de setembre 1r i 2n: 3 d’octubre 5è i 6è: 6 d’octubre 

I4 i I5: 4 d’octubre 3r i 4t: 5 d’octubre  

 L’AGENDA

L’agenda és l’eina de comunicació per excel·lència on els alumnes de primària, anoten les 

seves tasques i/o activitats i l’eina que ha de permetre a la família el coneixement del dia a 

dia, tant a nivell de treball o estudi, com de les actituds davant l’aprenentatge. També és l’eina 

a utilitzar en qualsevol comunicació entre famílies i tutors o mestres. 

 CORREU ELECTRÒNIC

Tots els/les mestres de l’escola tenen un correu a disposició de les famílies. Si desconeixeu 

l’adreça del/la vostre tutor/a demaneu-lo a través de l’agenda. Podeu demanar entrevistes 

amb la vostra tutora o tutor a través de correu electrònic, justificar faltes… 

 TELÈFON

Per a una comunicació més immediata podeu trucar per telèfon de l’escola: 93 883 25 52. 

 

 CLICKEDU

És una plataforma educativa que els mestres ja hem estat utilitzant els darrers anys. Està 

oberta a les famílies. Podreu veure les faltes d’assistència, les avaluacions, els informes, les 

fotografies de les activitats que fem a l’escola, els menús de menjador, el calendari 

d’activitats... Serà una eina més per fer més fluïda la comunicació entre escola i famílies. 

 
RECORDEU 

o Per tractar assumptes relacionats amb el dia a dia del vostre fill/a, cal parlar amb el 

tutor/a. 

o Per tractar assumptes generals del professorat, organitzatius i pedagògics de l’escola, cal 

parlar amb el director o la cap d’estudis. 

o Per tractar assumptes econòmics o gestions de beques, cal parlar amb l’administradora. 

o Per tractar assumptes del centre com a institució o dels serveis escolars, cal parlar amb la 

titular. 

o Per tractar assumptes relacionats amb altes i baixes dels alumnes, 

cal parlar amb la titular. 

Sempre cal concertar les entrevistes amb antelació, 

llevat d’alguna urgència. 



 FEINES PER FER A CASA

Les feines i treballs que tenen per fer a casa permeten assentar allò 

treballat a classe així com afavorir la recerca d’informació; ajuden 

també a adquirir hàbits de treball i d’estudi, així com fomentar el valor 

de la constància, l’autonomia i l’esforç personal. 

DES DE L’ESCOLA entenem que aquestes feines i treball han d’estar 

adaptats a les edats dels nens/es. És per això que tenim graduades 

les tasques que els nens/es s’emporten i han de realitzar a casa. 

Pretenem que al final de l’etapa 

els nens/es hagin pogut establir un mètode personal de treball. 

AGRAIREM QUALSEVOL SUPORT ESCOLAR DES DE CASA 

podeu ajudar de moltes maneres: 

● Donant un temps d’esbarjo quan el nen/a arribi a casa després de l’escola o d’una activitat. 

● Buscant un espai tranquil, sense estímuls que puguin distreure’ls com ara la TV, música... 

● Destinant un temps cada dia per fer les feines que porti o per fer alguna activitat relacionada 

amb l’escola (lectura, taules de multiplicar...). Aquest treball de cada dia és el que facilita 

l’adquisició de l’hàbit d’estudi. 

● Interessant-nos per les activitats relacionades amb el seu dia... 

● Valorant l’esforç per la feina ben feta i presentada de manera que s’entengui, tal com se’ls 

demana des de l’escola. 

● Us recomanem que fomenteu la participació dels vostres fills i filles a activitats esportives. 

 
 
 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

Les activitats extraescolars les organitza l’AMPA. Pròximament us informarem de les activitats 

proposades. 

 

 
 

 

 

 



 

SI ESTEM BÉ, TOT RUTLLA 

A la nostra ESCOLA... 

● Tractem amb educació, respecte i confiança les mestres, els companys/es i el personal 

no docent. 

● Acceptem tothom sigui quina sigui la seva procedència, cultura i/o religió. 

● Venim amb ganes d’aprendre i treballar. 

● Fem bon ús de les instal·lacions i material de l’escola. Si el fem malbé o el perdem, 

l’haurem de comprar de nou. 

● Portem tot el material necessari per treballar, participar i aprendre i en som 

responsables. 

● Arribem ben puntuals a l’escola, tant al matí com a la tarda. 

● Pugem i baixem les escales en fila, per la dreta, en ordre i silenci. 

● Avisem i justifiquem sempre de les nostres faltes d’assistència mitjançant una nota a 

l’agenda, amb una trucada telefònica o un correu electrònic. 

● Cal comunicar sempre qui vindrà a recollir els alumnes, tant d’Infantil com de 1r i 2n. En 

cas de no ser els pares, cal una autorització i fer-ho saber al tutor/a. Si els han de recollir 

germans més grans, també caldrà una autorització signada dels pares. En el cas que no es 

pugui venir a buscar a l’alumne, per una urgència, es podrà trucar per telèfon i dir nom de 

la persona que el vindrà a buscar i se’l farà signar un document. 

● Si hem de sortir de l’escola fora de l’horari habitual, hem de portar el permís escrit a 

l’agenda, i ens heu de venir a buscar; no ens deixaran sortir sols en horari escolar. 
● Si tenim febre, alguna malaltia que s’encomana no venim a l’escola. Informarem a l’escola 

per telèfon o correu electrònic. 

● Si agafem polls, no vindrem a l’escola fins que no hàgim fet el tractament. 

● Si hem de prendre medicaments, ho fem fora de l’horari escolar. 

● A classe SEMPRE portem la bata de l’escola. 

● A les hores d’educació física portem calçat esportiu i el xandall de l’escola. Sinó no podem 

participar activament a la classe. 

● La bata i el xandall els portem marcats amb el nom i cognom, nets i en bon estat. 

● No mengem xiclets, ni llaminadures, ni fruits amb closca a l’escola. 

● Portem esmorzars saludables i en la quantitat adequada. A l’escola no prenem sucs, ni 

iogurts ni làctics beguts. 

● Tenim cura de la nostra higiene personal. 

● Vestim amb correcció per anar a l’escola, pensem que hem d’anar còmodes per poder fer 

totes les activitats que se’ns proposin. La vestimenta no tindrà textos o imatges ofensives i 

en cap cas es podrà mostrar la roba interior. 

● Si volem compartir el nostre aniversari o el sant amb els companys, podem portar un 

esmorzar fàcil de repartir com la coca ja tallada o unes galetes. NO portarem cap pastís 

d’aniversari. Per qüestions sanitàries, han de ser productes no elaborats a casa. 
● Si portem invitacions per a festes particulars, no les donem dins del recinte escolar. 

● Evitem portar objectes de valor i mòbil; l’escola no se’n fa responsable. Si ens han de dir 

alguna cosa des de casa, podeu trucar a l’escola. Si és un cas de força major cal parlar-ne 

amb el /la tutor/a. En cas de trobar el telèfon l’apagarà l’alumne i el guardarà el mestre. 

● Tampoc hem de portar jocs ni joguines de casa. 



SERVEI de MENJADOR  

La nostra escola ofereix a tots els seus alumnes el servei de menjador durant 

tots els dies del curs escolar. Els menjars són elaborats en la pròpia cuina de 

l'escola seguint un menú dissenyat i revisat per l'empresa Hostesa. El menú 

serà variat segons les estacions de l’any, es donarà a conèixer cada mes a 

través de la pàgina web i la plataforma Clickedu. 

Els alumnes que es queden tot el curs, cal que portin una bata per anar al 

menjador (no la de classe). 

Els alumnes que es queden 2 o 3 dies determinats de la setmana cal que els mantinguin al llarg 

del curs. 

Els alumnes que eventualment necessiten quedar-se a dinar, poden comprar el tiquet 

corresponent a la porteria de l’escola de 8:45 a 10 h del matí; evitant les hores d’entrada amb 

més afluència. 

Aquest servei inclou el dinar i l’atenció als alumnes al menjador i al pati per part de les monitores, 

que vetllen pels seus bons hàbits alimentaris i de convivència. 

Al menjador escolar cal que els alumnes mostrin educació i bones maneres en el menjar i en el 

comportament i bona relació amb tots. Hi ha unes normes a complir per al bon funcionament. 

 
 
 

INFORMACIONS D’ASPECTE ECONÒMIC  

QUOTES 

L’escola necessita de l’ajuda de les famílies per funcionar bé; tots som molt conscients de les 

despeses que hi ha. Per això al llarg del curs es gira: 
- un rebut anual que inclou els conceptes d’assegurança escolar, assegurança d’accidents (*), 

despeses generals i aportació millores 
- un rebut mensual pel concepte d’activitats complementàries. 

Tot rebut bancari retornat tindrà un recàrrec a causa de l’operació bancària. 

 

(*) Des de l’escola tenim concertada una pòlissa d’accidents a la companyia d’assegurances Catalana 

Occident. L’assistència mèdica es fa a la clínica St. Josep (les Josefines), C/ Sant Segimon, 3 – Vic - telf. 

93 886 17 00 

 
MENJADOR 

La quota de menjador és la mateixa cada mes (de setembre a juny) perquè es té en compte el 

cost total i es reparteix entre les 10 mensualitats del curs. 

Les altes i baixes del servei de menjador s’han de tramitar a l’administració de l’escola amb una 

setmana d’antelació. 

 

SORTIDES i VISITES 

Segons l’import de la sortida es farà directament a administració (en l’horari establert) i es 

portarà el comprovant als tutors. Es comunicarà a cada sortida. 
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