EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Dossier Informatiu
CURS 2017-2018
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“LA PAU ÉS DE COLORS”
Amb aquest lema per al curs 2017-2018, volem que la PAU sigui un objectiu prioritari al
col·legi. I és que, cada dia, el Bon Jesús ens convida a VIURE i ens regala la seva
salutació de pau: “La Pau sigui amb vosaltres”. També ens diu: “Joiosos els qui
s’esforcen per a aconseguir que tots tinguin pau i visquin en pau”.
Gràcies, Déu Pare, perquè Vós ens oferiu en el Bon Jesús una orientació en les nostres
vides per a no extraviar-nos. Us demanem que ens concediu el do de l’Esperit Sant
perquè, vivint els valors que ens ensenya Mary Ward de Llibertat, Justícia i Veritat,
traduïts a petits gestos d’amabilitat, compromís, respecte, valoració de l’altre,
solidaritat, puguem crear un ambient de concòrdia, d’alegria, d’esperança, d’amor i
pau.
Que com els vitralls fets amb vidres de diferents formes, mides i colors, nosaltres,
cadascú diferent, amb les seves riqueses personals, amb les seves maneres d’entendre
la vida, amb les seves sensibilitats, essent capaços de valorar els altres, podem reflectir
i il·luminar el nostre entorn, omplint-lo de llum i colors.
Senyor, recordem les víctimes del terrorisme i Us demanem per totes elles i per llurs
famílies, i que mai més, enlloc del món, hi hagi persones a les quals no es deixi viure
amb dignitat.
Verge Maria, Sant Josep i Mary Ward intercediu perquè el nostre Col·legi, la nostra
societat i el món sencer puguem viure en pau i concòrdia.
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Iniciem un curs nou. Entre tots hem de fer possible que tot vagi bé i sigui per a bé.
Tots som responsables del bon funcionament del col·legi.

COMENÇAMENT DE CURS
Dimarts 12 de setembre, a les 9h. del matí, Educació Infantil, Primària i ESO

HORARIS LECTIUS

Educació Primària

MATÍ

TARDA

De 9 a 13 h.

De 15 a 17 h.

Es prega màxima puntualitat, els alumnes han d’arribar com a mínim 5 minuts abans de
començar les classes.

CALENDARI ESCOLAR
1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

Inici de les
classes

12 de setembre

8 de gener

3 d’abril

Final de trimestre

22 de desembre
13 h
Vacances de Nadal

23 de març
17 h
Vacances de
Setmana Santa

22 de juny
13 h
Vacances d’estiu

Dies festius per a
tots els centres

25 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre

Dies festius del
centre (aprovats
consell escolar)

7 de desembre

1 de maig
21 de maig

12 de febrer

30 d’abril
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SORTIDES I ACTIVITATS
1r i 2n de primària
1r trimestre
-Excursió a
“L’Aquàrium”: taller de
taurons
6 d’octubre

2n trimestre

3r trimestre

-“Un dia al circ” (Copons,
- Colònies: “El Xaloc”
Anoia)
(Calders)
20 de març
13, 14 y 15 de juny
-Espectacle musical Dàmaris
Gelabert al teatre Poliorama
Abril (pendent de confirmar)

3r i 4t de primària
1r trimestre
-Zoo de Barcelona
6 d’ octubre
-Fira de Sta Llúcia
22 de desembre

2n trimestre

3r trimestre

-“El tresor de Jaume I”
16 de febrer (4t)
-Museu Picasso
16 de febrer (3r)
-M Visita al Liceu
2 Març
-Mercat de Galvany (3r)
Març (pendent de confirmar)
-Visita recinte modernista de
“Sant Pau”
Març (pendent de confirmar)
-Fàbrica Grup Pascual
27 d’abril

-Visita a la Fàbrica Cacaolat
(per confirmar)
-Festa final d’Educació vial
(per confirmar)
-Colònies: Can Solà
(Vilobí d’Onyar)
13, 14 y 15 de juny

2n trimestre

3r trimestre

5è i 6è de primària
1r trimestre
-Colònia Vidal
6 d’octubre
-Educació viària (5è)
(per confirmar)

-Teatre en anglès
2 de febrer
-Visita al “Parlament de
Catalunya” (6è)
13 de febrer
-Tarragona Romana
23 de març

-Festa final d’Educació vial
(per confirmar)
-Colònies: Can Solà
(Vilobí d’Onyar)
13, 14 y 15 de juny
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ASPECTES ORGANITZATIUS
Creiem necessari tenir en compte els següents aspectes organitzatius per al bon
funcionament escolar i cal que tots ens esforcem per complir-los.
Recomanem que els esmorzars no vinguin embolicats amb paper d'alumini, doncs
treballem pel reciclatge i la preservació del medi ambient.
Al col·legi no es poden menjar xiclets ni pipes.
No és permès de portar cap aparell electrònic ni utilitzar mòbils.
Màxima puntualitat a l’hora d’entrar a l’escola.
L’alumne haurà de portar l’uniforme de l’escola correcte i net.
A principi de curs cada alumne haurà de portar una capsa de mocadors de paper per la
seva higiene personal.

MATERIAL ESCOLAR
L’alumnat de Primària rep, el primer dia de classe, una agenda escolar junt amb el
material i han de dur la carpeta del col·legi. Tot el material s’ha de cuidar, mantenir en
bon estat i utilitzar només amb finalitat acadèmica.

ASSISTÈNCIA
Les faltes d’assistència, els retards i permisos per sortir abans de l’horari establert,
s’han de justificar mitjançant una nota signada pels pares al tutor.
Les faltes d’assistència es comptabilitzen per hores.

LA PASTORAL AL CENTRE
La Pastoral a l’escola té en compte la dimensió espiritual de la persona. Per aquesta raó
cuidem:
La relació amb Déu: ens fem conscients de la Presència del Déu Amor, que ens
regala la seva paraula per orientar la nostra vida. Moments importants són
l’oració del matí, l’oratori, les celebracions de l’Eucaristia i del sagrament de la
reconciliació.
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La catequesi: com a moment de trobada per créixer en la fe juntament amb altres
companys. S’ofereix la catequesi des de 3r de primària fins a 4t d’ESO. L’escola
possibilita la preparació per a la Primera Comunió i la Confirmació.
Les campanyes solidàries: ens ajuden a prendre consciència d’altres realitats i
necessitats en el món i a obrir-nos a la solidaritat i la cooperació. Amb una mica
de cadascú de nosaltres, podem ajudar que els altres visquin una mica millor.
Durem a terme les tres campanyes habituals amb implicació de l’alumnat:
DOMUND, aliments per a Càrites i tallers solidaris (Nadal), campanya contra la
Fam i altres…

UNIFORMES
Us recordem que, des del dia 12 de setembre i fins a final de curs, és obligatori l’ús de
l’uniforme per a tots els alumnes.
L’uniforme s’ha d’adquirir a través de la distribuïdora Diábolo (c/Copèrnic 1 baixos, tlf:
93.414.42.88)
Nenes
Pitxi
Polo blanc
Rebeca blava amb logo
Bata
L’abric serà blau marí sense complements
Mitjons blaus
Sabates negres
Nens
Pantalons grisos llargs o curts
Polo blanc amb logo
Jersei pullover blau amb logo
Bata
L’abric serà blau marí sense complements
Mitjons blaus
Sabates negres

Uniforme esportiu
Xandall blau marí Mary Ward
Samarreta tècnica Mary Ward
Pantalons curts tècnics Mary Ward
Sabates esportives
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Pensem que és imprescindible la bona imatge i cura personal. Per tant, durant tot el
curs vetllarem, perquè els alumnes vesteixin correctament i amb discreció, i respectin
l’uniforme.
Totes les peces de roba han d’anar marcades amb el nom i el cognom de l’alumne. En
cas de pèrdua es poden demanar, SEMPRE QUE ESTIGUIN MARCADES, els dimarts de
10’50 a 11’20h. (responsable M. Natividad)

ED. FÍSICA
Els alumnes de 1r i 2n de primària han de venir vestits de casa amb el xandall escolar els
dies que tinguin educació física.
A partir de 3r de primària, l’equip d’educació física s’ha de portar en una bossa a part.
Només si tenen educació física a primera hora del matí o de la tarda, els alumnes
poden entrar amb xandall. Si en tenen a última hora de la tarda poden sortir amb el
xandall.

ESTUDI
Els alumnes de 6è de Primària de mitja pensió podran anar a estudi vigilat de dilluns a
dijous, de 14h a 15h.

HORARI DE SECRETARIA
L’horari de secretaria serà:

 Temes acadèmics (certificats, documentació, matrícules, etc.): cal contactar
amb la Montse Barbancho, de 16 a 18,30h, o contactar amb el correu electrònic
del centre: centre@marywardbcn.com.
 Temes administratius (rebuts i beques)
Glòria Bullich:
Matins:
dilluns de 9 a 12,45 h.
dimarts i divendres d’11 a 12,45
Tardes:
de dilluns a divendres de 14 a 16,45 h.
o mitjançant el correu electrònic secretaria@marywardbcn.com
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PROFESSORAT
1r Primària
Cristina Murt
Núria Santacana
Sina Maetje
Pere Olivella
Carme Solé
Lucía Navarro/M.Esther
Marta Moreno

Tutora, Matemàtiques, Ll. Catalana, C.M.Social i C.M.Natural
Ll. Castellana
Alemany i Kunst
Ed. Física
Música
Religió
Psicopedagoga, aula de reforç

2n Primària
Mae Lluis
Cristina Murt
Pere Olivella
Sina Maetje
Carme Solé
Lucía Navarro/M.Esther
Marta Moreno

Tutora, Matemàtiques, Ll.Catalana, C.M.Social i C.M.Natural
Ll. Castellana
Ed. Física
Alemany i Kunst
Música
Religió
Psicopedagoga, aula de reforç

3r Primària
Marta Cerezuela
M. Natividad
Sina Maetje
Pere Olivella
Carme Solé
Iván Marcos
Marta Moreno

Tutora, Matemàtiques, Ll. Catalana, C.M.Social i C.M.Natural
Ll. Castellana, Religió i Plàstica
Alemany
Ed. Física
Música
Informàtica
Psicopedagoga, aula de reforç

4t Primària
Mª. Natividad
Marta Cerezuela
Victoria De Antolin
Sina Maetje
Pere Olivella
Carme Solé
Iván Marcos
Marta Moreno

Tutora, Ll. Castellana, Religió i Plàstica
Ll. Catalana i Matemàtiques
C.M.Social i C.M.Natural
Alemany
Ed. Física
Música
Informàtica
Psicopedagoga, aula de reforç
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5è Primària
Lucía Navarro
M.Natividad
M.Natividad/M.Esther
Mae Lluis
Raquel Jurado
Verena Leitner
Pere Olivella
Carme Solé
Iván Marcos
Marta Moreno

Tutora, Matemàtiques, , C.M.Social i C.M.Natural
Ll. Castellana
Religió
Ll. Catalana
Anglès
Alemany
Plàstica i Ed. Física
Música
Informàtica
Psicopedagoga, aula de reforç

6è Primària
Victoria de Antolín
Mae Lluis
Raquel Jurado
Pere Olivella
Verena Leitner
Carme Solé
M.Esther Villahoz
Iván Marcos
Marta Moreno

Tutora, Matemàtiques, Ll. Castellana, C.M.Social i C.M.Natural
Ll. Catalana
Anglès
Plàstica i Ed. Física
Alemany
Música
Religió
Informàtica
Psicopedagoga, aula de reforç

EMAILS DEL PROFESSORAT
Tutors:
1r Cristina Murt
2n Mae Lluis
3r Marta Cerezuela
4t M. Natividad Martínez
5è Lucía Navarro
6è Victoria de Antolín (coordinadora)
Especialistes:
Raquel Jurado
Verena Leitner
Sina Maetje
Marta Moreno
Pere Olivella
Núria Santacana
Carme Solé
M. Esther Villahoz
Iván Marcos

crimur@marywardbarcelona.net
maellu@marywardbarcelona.net
marcer@marywardbarcelona.net
natmar@marywardbarcelona.net
lucnav@marywardbarcelona.net
vicant@marywardbarcelona.net

raqjur@marywardbarcelona.net
verlei@marywardbarcelona.net
sinmae@marywardbarcelona.net
marmor@marywardbarcelona.net
peroli@marywardbarcelona.net
nursan@marywardbarcelona.net
carsol@marywardbarcelona.net
elovil@marywardbarcelona.net
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HORARI DE VISITES
Les hores de visita hauran de ser concertades prèviament, mitjançant l’agenda de
l’alumne.

CALENDARI DEL CURS
SETEMBRE
7
19h
12
9h
25
28

Reunió general de pares
Inici de les classes
Dia festiu a Barcelona
Eucaristia d’inici de curs

OCTUBRE
12
19
20
24
18h
31
tarda

Festiu. Verge del Pilar
Inici de la campanya del DOMUND
Fotos alumnes
Conferència Víctor Kuppers
Castanyada a les classes

NOVEMBRE
1
10
10 al 19

Festa de Tots Sants
Sant Martin (1r i 2n prim.)
Setmana de la Ciència

DESEMBRE
1 al 15
6
7
8
16
tarda
22
13h

Recollida d'aliments per a Cáritas
Festa de la Constitució
Dia festiu propi del Centre (aprovat per el Consell Escolar)
Festa de la Immaculada
Festa de Nadal
Inici de les vacances de Nadal

GENER
8
9h
24
30

Inici de les classes
Proves psicopedagògiques 6è primària
Mary Ward. Sortida: 13h
11

FEBRER
9
9-23
12

Carnaval (tarda)
Campanya de la Fam
Dia festiu propi del Centre (aprovat per el Consell Escolar)

MARÇ
5 al 16 març
23
17h

Proves d’avaluació diagnòstica 3r primària
Inici de les vacances de Setmana Santa

ABRIL
3
9h
23
Del 23 al 27
30

Inici de les classes
Sant Jordi, Jocs Florals
Setmana de les Llengües
Dia festiu propi del Centre (aprovat per el Consell Escolar)

MAIG
1
9 i 10
21
26

Festiu. Dia del treballador
Competències bàsiques 6è primària
Festa Segona Pasqua
Primera Comunió

JUNY
2
13 al 15
22
10h
22
13h
28
9 a 14h
29

Festa Família-Escola
Colònies
Eucaristia de final de curs
Inici vacances d'estiu
Lliurament personalitzat de notes (cal concertar cita prèvia)
Atenció a pares, d’11.30h a 13.30h
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PROJECTES DE L’ESCOLA
1. Projecte de llengües estrangeres:
 Alemany des de P1.
 Projecte Artigal en alemany (Ed. Infantil)
 Hores curriculars d'alemany a primària: Kunst a 1r i 2n.
 Ajudants de conversa d'alemany i anglès a partir de 3r de primària.
 Exàmens de nivell d'alemany i anglès a primària i ESO.
 “Treball de síntesi” de 1r i 2n d'ESO en anglès.
 Colònies de 5è i 6è de Primària en alemany.
 Casal d'estiu en alemany, obert a alumnes d'altres centres escolars.
2. Educació emocional i habilitats socials en tots els cursos.
3. Projecte “Som lectors”: s’ha fixat un horari on Ed. Infantil i Ed. Primària llegirà
durant vint minuts i així continuarem fomentant el gust per la lectura. És important
que els alumnes portin llibres adequats a llur edat.
4. Pla TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement): robòtica, Binding,
matemàtiques, informàtica des de 3r de Primària...
5. Projectes solidaris: tindran continuïtat els tallers solidaris, el menjador de la M.
Teresa de Calcuta i es prepara una possible actuació en una residència de gent gran,
entre d’altres.
6. Participació a concursos: CocaCola, FLL (First Lego Leage), Cangur...
7. Metodologia a infantil: Treball per projectes.
8. Treball per projectes a primària i ESO: El jardí, L'hort, La salut, El meu Parlament, El
Poble espanyol, Un concert amb tangram, Els mites al Laberint d'Horta, Orienta el
teu futur...
9. Projecte ”Padrins i fillols”: continuem amb els “Padrins de lectura” (4t-1r i 5è-2n)
10. “Educació Financera” a 4t d'ESO.
11. Projecte “Entusiasma’t” des de P3 fins a 3r de Primària.
12. Projecte “Binding” adreçat a nens de P5 i 1r de primària com a entrenament lector.
13. Robòtica: Ed. Infantil i ESO (participació a la First Lego League)
14. Setmana de la Ciència (del 10 al 19 de novembre): durant aquesta setmana, els
alumnes, des d’Infantil a ESO, realitzaran diverses activitats i tallers relacionats amb
el món científic.
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15. Setmana de les llengües (del 23 al 27 d’abril): durant aquesta setmana, els alumnes,
des d’Infantil a ESO, realitzaran diverses activitats i tallers relacionats amb el món de
les llengües.
16. Educació Vial i Ciutadania: activitats, conferències amb la col·laboració de la Guàrdia
Urbana.
17. Projecte d’emprenedoria (3r ESO)
18. Xerrada i taller de mediació (ESO)
19. Som Centre Formador d’estudiants en pràctiques.

MÉS DE 75 ANYS DE COMPROMÍS AMB LA HISTÒRIA
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