Informació general
curs 2021-2022
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Benvolgudes famílies,
Tot seguit trobareu informació del vostre interès referent al proper curs 2021-2022.

PROVES DE RECUPERACIÓ D’ESO:

DATES D’INTERÈS

Us recordem que els/les alumnes que tinguin alguna matèria pendent del curs anterior hauran
de presentar-se a:
•

1a part de PROVES I ENTREGUES DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS DEL CURS
ANTERIOR
DATES: 7 i 8 d’octubre de 2021

•

2a part de PROVES I ENTREGUES DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS DEL CURS
ANTERIOR
DATES: 21 i 22 de febrer de 2022

ED. INFANTIL I ED. PRIMÀRIA:

MATERIAL ESCOLAR

Es repartirà a les classes el primer dia de curs i es cobrarà pel rebut de l’escola.
Els alumnes de Primària han de portar un estoig buit.
L’agenda i la carpeta pròpies de l’escola són obligatòries i l’escola les proporcionarà a tots els
alumnes. Els alumnes de 6è han de portar la carpeta del curs passat.
ESO:
Els alumnes han de portar les següents llibretes, totes de mida DIN A4. Cal comprar-les sempre
que no puguin aprofitar les del curs anterior i si estan en bon estat.
•
•
•
•
•
•

1 llibreta de 48 fulls tipus “Oxford” sense espiral, per a Anglès, dedicada a la gramàtica.
La llibreta de vocabulari i gramàtica d’Alemany serà virtual per a tots els cursos. No han de
comprar cap.
1 llibreta de 160 fulls, microperforada, amb bandes de colors i amb tapa dura per a Ciències
Socials.
1 llibreta de 120 fulls, microperforada, amb bandes de colors i amb tapa dura, compartida
per Matemàtiques i Física i Química.
1 llibreta de 80 fulls, microperforada i de tapa dura, per a Llengua Catalana i Literatura.
2 llibretes de 120 fulls, microperforades, amb bandes de colors i amb tapa dura per a la
resta de matèries.
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També és imprescindible que els alumnes portin des del primer dia de curs:
• El portàtil carregat.
• Als alumnes de 1r d’ESO el/la professor/a els
indicarà quina calculadora han de comprar.
• Calculadora científica, de 2n a 4t d’ESO (la mateixa
que a 1r).
• Material de geometria, de 1r a 4t d’ESO: compàs,
escaire, cartabó, regle (20-30 cm), transportador.
Es pot aprofitar el material de cursos anteriors si
està en bon estat.
• L’agenda i la carpeta pròpies de l’escola són
obligatòries. L’escola proporcionarà a tots els alumnes l’agenda i també una carpeta als
alumnes nous. Els altres alumnes poden aprofitar la carpeta del curs passat si està ben
conservada, si no poden comprar-ne una altra al col·legi.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

El temps de lleure és una ocasió excepcional per reforçar tots els valors que es treballen a casa i a
l’escola i ajuden a incrementar la relació entre els alumnes.
La inscripció s’ha de fer abans del dia 17 de setembre. Per a l’organització i bon funcionament del
curs, és important que respecteu els terminis d’inscripció.
Les activitats extraescolars començaran el dia 1 d’octubre i acabaran el 21 de juny (excepte les que
s’especifiquen).
Durant el mes de juliol us enviarem el llistat de totes les activitats que l’escola ofereix i al setembre
rebreu l’enllaç per fer la inscripció.

MITJA PENSIÓ

La mitja pensió de setembre i octubre es cobrarà en el rebut del mes d’octubre.
A partir del quart dia consecutiu que falti un alumne/a de mitja pensió, es descomptaran tots els
dies d’absència al rebut del mes següent.
En cas que algun alumne es quedi a dinar amb tiquet, s’ha d’avisar entre les 8.00 h. i les 10.00
h. del matí per telèfon o per e-mail a la recepció de l’escola (93 201 85 55 /
office@marywardbcn.com). L’import dels tiquets es facturarà en el següent rebut escolar.
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REUNIONS INFORMATIVES DE PRINCIPI DE CURS PER A MARES I PARES

Les reunions informatives amb cada tutor/a seran online els següents dies:
DIA

HORA

CURS

Dilluns 7 de setembre

18.30 h.

P4 i 6è Primària

Dilluns 7 de setembre

19.30 h.

3r i 4t Primària

Dimarts 8 de setembre

18.30 h.

P3 i 1r ESO

Dimarts 8 de setembre

19.30 h.

5è Primària i 3r ESO

Dimecres 9 de setembre

18.30 h.

P5, 1r Primària i 4t ESO

Dimecres 9 de setembre

19.30 h.

2n Primària i 2n ESO

Dijous 10 de setembre

18.30 h.

P1 i P2

Al setembre els/les tutors/es us faran arribar l’enllaç de la reunió pel correu d’Esemtia.

UNIFORME ESCOLAR I MESURES Covid19

ATENCIÓ! Des de P3 fins a 4t d’ESO, com a mesures de seguretat, cal complir aquestes normes,
tot i que haurem d’esperar a conèixer la normativa sanitària del mes de setembre:
•

Serà obligatori portar mascareta i una bossa de plàstic o recipient petit no transpirable
per a guardar-la.

•

Cada alumne/a haurà de portar la seva ampolla o cantimplora d’aigua.

•

Tota la roba, la mascareta, la bossa i l’ampolla o cantimplora d’aigua hauran d’estar
marcades amb nom i cognom.

•

Quan els alumnes tinguin educació física o una activitat extraescolar esportiva a l’escola,
han de venir amb l’equipament esportiu des de casa.
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Llar d’Infants: P1 i P2

ED. INFANTIL

•
Xandall blau cel MW, de botons
•
Polo blanc amb logo
•
Pantaló curt/llarg d'esport MW (cotó)
•
Mitjons blancs
•
Sabates esportives blanques amb “velcro”
•
Mitjons antilliscants o sabates d’ús exclusiu
per a l’aula
•

Kindergarten: P3, P4 i P5

Nenes
•
•
•
•
•

Pitxi
Polo blanc
Jaqueta blava amb logo
Mitjons blaus
Sabates negres amb “velcro”

1 Bata dilluns i 1 bata dijous (sense botons) Nens

•
1 Bossa gran verda, d’uniforme, per a la
roba de recanvi
•
Motxilla MW (motxilla petita)
•
Abric blau marí, sense complements.
•
Polar blau marí d’ús exclusiu a l’escola (es
quedarà a l’escola tota la setmana)

•

Pantaló gris curt o llarg

•
•

Polo blanc amb logo
Jersei pullover blau amb logo

•

Mitjons blaus

•
Sabates negres amb “velcro”
Nens/nenes de mitja pensió
•
Pitets d’uniforme, plastificats pel darrera (1 Tothom
•
1 Bossa blava petita, de tela, d’uniforme, per
•
Xandall blau cel MW, de botons.
•
Llençolet d’uniforme per a la migdiada
•
Polo d'esport MW (cotó)
•
Pantaló curt/llarg d'esport MW (cotó)
•
Mitjons blancs
•
Sabates esportives blanques amb “velcro”
•
1 bata dilluns i 1 bata dijous (amb botons)
•
Motxilla MW (motxilla gran)
•
Abric blau marí, sense complements
•
Polar blau marí d’ús exclusiu a l’escola (es
quedarà a l’escola tota la setmana)
•
Gorra blau cel MW
•
P3 - 1 Bossa gran verda, d’uniforme, per a la
roba de recanvi
Nens/nenes de mitja pensió
•
Pitets d’uniforme (1 diari)
•
1 Bossa blava petita, de tela, d’uniforme, per
al pitet
•
P3 Llençolet d’uniforme per a la migdiada
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Nenes

ED. PRIMÀRIA
•
•
•
•
•

Pitxi (AMB CINTURÓ)
Polo blanc amb logo
Jaqueta blava amb logo
Mitjons blaus
Sabates negres

Nens

Ambdòs

•
•
•
•
•

Pantaló gris curt o llarg
Polo blanc amb logo
Jersei blau amb logo
Mitjons blaus
Sabates negres

1r i 2n de primària
•

Xandall blau marí MW amb cremallera

•

Polo d’esport MW (cotó)

•
•

Pantaló curt d’esport MW (cotó)
Sabates esportives blanques

•

2 Bates

•
Abric blau marí sense complements
•
Polar blau marí d’ús exclusiu pel col·legi (es quedarà al col·legi tota la
setmana).
3r a 6è de Primària
•
Xandall blau marí MW amb cremallera (obligatori pels alumnes de
competició)
•
Polo tècnic MW
•
Pantaló curt tècnic MW
•
Sabates esportives blanques
•
2 Bates
•
Abric blau marí sense complements
•
Polar blau marí d’us exclusiu pel col·legi (es quedarà al col·legi tota la
setmana)

ESO

•
Pantaló llarg bàsic, blau marí (NO TEXANS)
•
Polo blanc amb logo MW
•
Jersei o jaqueta amb logo MW
•
Calçat tot negre (sola inclosa) i mitjons blau marí o negre.
•
Polar blau marí d’us exclusiu pel col·legi (es quedarà al col·legi
tota la setmana).
•
Abric blau marí sense complements
•
1 Bata pel laboratori, tecnologia, plàstica…
•
Xandall blau marí MW amb cremallera (obligatori pels alumnes
de competició)
•
Polo tècnic MW
•
Pantaló curt tècnic MW
•
Esportives (amb sola blanca)
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RECORDIN: L’UNIFORME ÉS OBLIGATORI DES DEL PRIMER FINS A L’ÚLTIM DIA DE CLASSE.
Tots els alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO, els mesos de setembre i juny, poden venir amb els pantalons
d'esport d'uniforme i la samarreta d'esport o polo blanc d'uniforme.

L’Escola considera de cabdal importància l’ús de l’uniforme. D’una banda, per la
voluntat de projecció de la imatge del centre, de l’altra, per respecte a la unitat en
la diversitat de tots els nostres alumnes. Demanem a totes les famílies que ens
ajudin en aquesta tasca.
Les peces de roba (bata, pantalons, polos...) sense botons, estripades o brutes no
s’acceptaran dins del centre escolar.
L'uniforme complet, el trobaran a DIABOLO, C/ Copèrnic, 1, local, tel. 934144288

CALENDARI

Llar d’Infants

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

6 de setembre

10 de gener

19 d’abril

23 de desembre (12.45h)

8 d’abril (16.45h)

27 juliol (12.45 h)

Dies de classe

27, 28 i 29 de desembre
30 de desembre (sortida
a les 12.45h)

11 i 12 d’abril
13 d’abril (sortida a les
12.45h)

Dies festius del centre
(aprovats pel C. Escolar)

7 de desembre

28 de febrer

Inici de les classes
Llar d’infants
Final de trimestre

3 de juny

Kindergarten, Ed. Primària i ESO
1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

Inici de les classes
Kindergarten, Prim. i ESO

13 de setembre
(segons horari)

10 de gener
(segons horari)

19 d’abril
(segons horari)

Final de trimestre

22 de desembre (migdia)

8 d’abril 17h.

22 de juny (migdia)

Dies festius del centre
(aprovats pel C. Escolar)

7 de desembre

28 de febrer

3 de juny

Dies festius:
Divendres 24 de setembre
Dimarts 12 d’octubre
Dilluns 1 de novembre
Dilluns 6 de desembre
Dimecres 8 de desembre
Dilluns 6 de juny
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HORARI LECTIU ESO

DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES

Matí
Tarda
Matí
Tarda
Matí
Tarda
Matí
Tarda
Matí
Tarda

1r i 2n ESO

3r ESO

4t ESO

De 8.00 h. a 13.10 h.
De 14.45 h. a 16.40 h.
De 8.00 h. a 13.10 h.
De 14.45. a 16.40 h.
De 8.00 h. a 13.10 h.
Lliure
De 8.00 h. a 13.10 h.
De 14.45 h. a 16.40 h.
De 8.00 h. a 14.10 h.
Lliure

De 7.50 h. a 13.05 h.
De 14.40 h. a 16.40 h.
De 7.50 h. a 13.05 h.
De 14.40 h. a 16.40 h.
De 7.50 h. a 14.05 h.
Lliure
De 7.50 h. a 13.05 h.
De 14.40 a 16.40 h.
De 7.50 h. a 14.05 h.
Lliure

De 7.50 h. a 13.05 h.
De 14.40 h. a 16.40h.
De 7.50 h. a 13.05 h.
De 14.40 h. a 16.40 h.
De 7.50 h. a 14.05 h.
Lliure
De 7.50 h. a 13.05 h.
De 14.40 h. a 16.40 h.
De 7.50 h. a 14.05 h.
Lliure

ENTRADES I SORTIDES

Preguem que per a poder complir les normes sanitàries que ens exigeixen pel bé de tothom,
respecteu rigorosament els horaris d’entrada i sortida.

LLAR D’INFANTS (P-1 i P-2)
GRUP

P1 i P2

HORARI ENTRADA
MATÍ

9.00 h. Porta gran

KINDERGARTEN (P-3, P-4 i P-5)
GRUP

HORARI ENTRADA
MATÍ

HORARI SORTIDA
MATÍ
12.45 h. Porta gran

HORARI SORTIDA
MATÍ

HORARI ENTRADA
TARDA
15.00 h. Porta gran

HORARI ENTRADA
TARDA

HORARI SORTIDA
TARDA
16.45 h. Porta petita

HORARI SORTIDA
TARDA

P3

9.00 h. Porta gran

12.55 h. Porta gran

14.55 h. Porta gran

16.55 h. Porta petita

P4

9.00 h. Porta petita

12.55 h. Porta gran

14.55 h. Porta gran

16.45 h. Porta gran

P5

9.00 h. Portón

12.55 h. Porta gran

14.55 h. Porta gran

16.55 h. Porta gran
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ED.PRIMÀRIA
GRUP

HORARI ENTRADA
MATÍ

HORARI SORTIDA
MATÍ

HORARI ENTRADA
TARDA

HORARI SORTIDA
TARDA

1r primària

8.50 h. Porta gran

12.50 h. Portón

14.55 h. Porta petita

16.55 h. Portón

2n primària

8.40 h. Porta gran

12.50 h. Portón

14.50 h. Porta petita

16.45 h. Portón

3r primària

8.50 h. Portón

13.00 h. Portón

14.55 h. Portón

16.55 h. Capella

4t primària

8.40 h. Portón

12.55 h. Portón

14.50 h. Portón

16.45 h. Capella

5è primària

8.50 h. Cova

13.00 h. Porta petita

14.55 h. Cova

16.55 h. Cova

6è primària

8.40 h. Cova

12.55 h. Porta petita

14.50 h. Cova

16.45 h. Cova

ED.SECUNDÀRIA
GRUP

1r d’ ESO

HORARI ENTRADA
MATÍ

8.00 h. Portón

HORARI SORTIDA
MATÍ
13.10 h. Portón (dilluns,
dimarts, dimecres i
dijous)

HORARI ENTRADA
TARDA

HORARI SORTIDA
TARDA

14.45 h. Portón

16.40 h. Portón

14.45 h. Porta petita

16.40 h. Portón

14.40 h. Portón

16. 40 h. Cova

14.40 h. Porta petita

16.40 h. Cova

14.10 h. Portón
(divendres)

2n d’ ESO

8.00 h. Porta petita

13.10 h. Porta petita
(dilluns, dimarts,
dimecres i dijous)
14.10 h. Porta petita
(divendres)

3r d’ ESO

7.50 h. Portón

13.05 h. Portón (dilluns,
dimarts i dijous)
14.05 h. Portón
(dimecres i divendres)
13.05 h. Porta petita
(dilluns, dimarts i dijous)

4t d’ ESO

7.50 h. Porta petita

14.05 h. Porta petita
(dimecres i divendres)
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Matí: A partir de les 8.00 h.
Tarda: Fins a les 18.00 h.

SERVEI D’ACOLLIDA/PERMANÈNCIES

Per tal d’organitzar el servei, les famílies que ho necessitin amb regularitat han de notificar-ho
abans de començar el curs enviant un e-mail a: centre@marywardbcn.com, especificant les
necessitats.
PREUS:
•
•
•
•

1 hora – 5,00€
½ hora – 3,00€
1 hora fixa diària (matí o tarda) – 45€/mes
½ hora fixa diària (matí o tarda) – 25€/mes

BORSA SOLIDÀRIA

Aquest curs continua la borsa solidària, amb les donacions de les famílies que estiguin interessades a
col·laborar, per a la creació de BEQUES a alumnes que ho necessitin.
L'aportació podrà ser mensual o puntual i les famílies que ho desitgin podran sol·licitar un certificat per
desgravar a la declaració de la renda.

IMPORTANT: si tenen algun canvi de dades (domicili, telèfons fixes o
mòbils, correu electrònic…) avisin a l’escola via email:
centre@marywardbcn.com

Us desitgem un bon estiu!
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