
                                               
                                           
 

    

 

INFORMACIÓ GENERAL    

2019/2020 
 

1. CALENDARI ESCOLAR 
           

                        Del 12 de setembre al 19 de juny 
       Nadal: del 21 de desembre al 7 gener (ambdós inclosos) 
                           Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril (ambdós inclosos)        

                           
 

 

2. HORARI 
              

 

 

 

 

 

 

 

3. ALTRES DADES D’INTERÈS  
 

Festes de lliure disposició Festes locals 

4 de novembre  11 d’octubre 

24 de febrer   1 de juny 

4 de maig  
                                         

                    Dies en horari matinal  (PAR i PRI)        Horari: de 9.00 a 13.00h 
              (ESO)             Horari: de 9.00 a 13.30 h. 
  

últim dia del 1r trimestre:   20 de desembre                                     
últim dia del 3r trimestre :   19 de juny  

  
       Jornada intensiva (PAR, PRI i ESO) 
 Del 15 al 18 de juny 
 PAR i PRI:  de 9.00 a 14.00 h. 
 ESO: de 8.00 a 14.15 h. 

 

                     
Reunions d’inici de curs 
Aquestes reunions són importants, és per això que és convenient que hi assistiu. La informació és 
per als pares no per als nens. Per al bon funcionament de la reunió us demanem que no vingueu 
amb nens. 

   
 
 

                               
                                                                                                                                                    
 
 

 MATÍ TARDA 

PAR i PRI de 9 a 13 h. de 15 a 17 h. 

   

ESO de 8 a 13.30 h. de dilluns a dijous 15.15 a 17.15 h. 

    divendres tarda lliure 

 Dia   Hora 

Parvulari 5 de setembre 17.00h (a continuació reunió  menjador famílies P3) 

Cicle Inicial 3 de setembre 17.00h 

Cicle Mitjà 4 de setembre 17.00h 

Cicle Superior 5 de setembre 18.00h 

ESO 3 de setembre 18.00h 

Extraescolars 4 de setembre 18.00h 

  



          
 
  Uniforme 

 
Comerços on podeu adquirir  l’uniforme: 

  Intersport  (Laureà Miró 166, St. Feliu) 

 On-line: www.montytienda.es (codi col·lectiu: fem2018)  
           

 
*Aquest curs és l’últim que els alumnes portaran l’uniforme antic (bata inclosa). El xandall antic 
encara es podrà portar al curs 2020/21. 
 
Recordeu que s’ha de respectar l’uniforme:  

- peces d’abric: blau marí 
- complements: blancs o blau marí 
- sabates: negres o blau marí amb mitjons i leotards gris 
- calçat esportiu: blanc amb mitjons blancs o blau marí 

 

 

4. HORARIS D’ENTRADA DEL DIA 12  DE SETEMBRE 
 
                   P3  A                            9.30 h.  
  P3 B                               9.45 h.    
                      P4, P5 i Primària         9.00 h.     
  ESO                               8.00 h.    

 

 

5. QUOTES COMPLEMENTÀRIES 
 

Ed. Infantil Ed. Primària Ed. Secundària 

74.00 € 74.00 € 70.00 € 

      

 Aquests són els preus aprovats pel Consell Escolar del dia 6-06-2019. El càrrec dels rebuts 
serà de deu mensualitats. 

 Als dossiers, que la primera setmana de setembre estaran disponibles a la web de l’escola, hi 
trobareu la informació de les Activitats Complementàries. 

        

 

       6. Quota DIGITTALITZACIÓ DE L’ESCOLA                 
La quota de digitalització correspon al manteniment d’infraestructures, equipaments TIC, projectes 
com IPAD i robots... 

      18€ al mes (deu mensualitats) 

Aprovada pel Consell Escolar 6/06/2019        

 

 

7.   NATACIÓ                                                                                         
Els alumnes de P4 i P5, 1r i 2n de Primària, faran un quadrimestre de piscina. 

                              1r Quadrimestre (d’octubre a gener)           2n i P5 
                2n Quadrimestre (de febrer a juny)               1r i P4    

 

 

 

 

http://www.montytienda.es/


8. SERVEI DE MENJADOR 
Les quotes de servei de menjador (dinar, activitats de taller, Teatre musical, Kuksoolwon, 
Biblioteca  i vigilància de migdia) són les següents: 

 
Setembre.....114,01€                         Febrer........166,63€  
Octubre.......192,94€                         Març..........192,94€ 
Novembre...166,63€                         Abril..........140,32€ 
Desembre... 122,78€                         Maig..........166,63€ 
Gener.......... 157,86€                             Juny...........122,78€ 

 
Teatre musical: Activitat en anglès adreçada als alumnes de primària. 
Kuksoolwon ( Escola d’Arts Marcials Coreanes): Activitat en anglès. Un dels objectius 
principals és la disciplina amb l’activitat física i l’autocontrol amb el respecte. També 
s’aconsegueixen altres objectius com l’automotivació, el treball en equip, la solidaritat,  la 
psicomotricitat, el companyerisme i el premi a l’esforç en el treball. Activitat adreçada als 
alumnes de 5è, 6è de primària i 1r, 2n d’ESO. 
 

 La quota està calculada pel dies lectius de tot el curs. 

 Es retornaran 4€ per dia d’absència justificada del menjador. S’haurà de justificar l’absència 
mitjançant via telefònica o via plataforma Clickedu de 7.45 a 8.30 h. perquè la bonificació sigui 
possible. 

 Si un mes voleu donar de baixa als vostres fills s’haurà de comunicar a administració abans del 
dia 25 del mes anterior. 

 Recordeu que els tiquets dels dies esporàdics s’han de comprar al SERVICAIXA de la Caixa. Preu 
tiquet 10€ (el procediment estarà detallat en els dossiers de principi de curs). 

 
 

 

9. ALTRES QUOTES QUE SÓN D’UN IMPORT ANUAL 

 

 Parvulari   PRIMÀRIA   
                                     

ESO   

 P3,P4 i P5 C. Inicial C. Mitjà C. Superior 1r, 2n i 3r 4t 

              

Assegurances 37,45€ 37,45€ 37,45€ 37,45€ 37,45€ 37,45€ 

        

        

Material Escolar* 88,50€ 88,50€ 83,50€ 83,50€ 85,50€ 85,50€ 

        

        

Sortides 85,50€ 85,50€ 85,50€ 85,50€ 95,50€ 105,50€ 

              
*Material de les diferents activitats: E. física, psicomotricitat, laboratori, tecnologia, Auxiliars de Conversa, 
Departament d’Orientació, fotocòpies, commemoracions i el material escolar que suposa portar a terme les 
activitats del dia a dia. 

 
NOTA:      Les Assegurances es carregaran al rebut del mes d’octubre.    
 En el cas de trencament d’ulleres, s’ha d’informar a l’escola el mateix dia de l’incident . 
 El material escolar i les sortides es  fraccionaran en dos pagaments (setembre i febrer).  

 
 

 

 
 



10.    SERVEI D’ACOLLIDA 
De 7.30 a 9.00 h. 
Des de P3 a 6è de Primària. Aquest espai d’acollida es fa en anglès. L’esmorzar hi està inclòs.  
Les famílies interessades a utilitzar aquest servei han d’omplir el full d’inscripció que estarà 
disponible en les reunions de principi de curs. El preu d’aquest servei segons la franja horària és de 
36,00 € (8.30 h.), 53,50 € (8.00 h.) i 72 € (7.30h.). 
De 13.00 a 13.30 h. 
Les famílies que no puguin recollir els seus fills d’Infantil o primària a les 13.00 h. i hagin d’esperar 
els seus germans escolaritzats a ESO ho poden fer al pati Sant Llorenç sota la supervisió d’una 
monitora. El preu d’aquest servei serà de 20 €/mes. Si esteu interessats ho heu de comunicar a 
administració al mes de setembre. 
De 17.00 a 18.00 h. 
Des de P3 a 6è de Primària. Aquest espai d’acollida es fa en anglès. El berenar hi està inclòs.  
Les famílies interessades a utilitzar aquest servei han d’omplir el full d’inscripció que estaran 
disponibles en les reunions de principi de curs. Aquest horari depèn del nombre d’inscripcions. 
 

 
 

 

12.     RECORDAR 
 Cal notificar per escrit qualsevol modificació que es vulgui efectuar en els rebuts: 

adreces, menjador, telèfons...  
També es podran fer modificacions on-line a través de la plataforma de l’escola. 
 

 Us recomanem que guardeu aquesta informació, és important poder-la consultar el 
llarg del curs. 

 

 
 NOTA: Cal recordar les dates de les reunions d’inici de curs. No hi haurà nova convocatòria. 

 

 
Us desitgem unes bones i merescudes vacances. Ens veiem al setembre.  

 
                                                                                          
                    
   La Direcció  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi centre: 08026294 C/ Verge de la Mercè, 16 08980 Sant Feliu de Llobregat TEL: 936661079 

web: www.lamercesantfeliu.cat   email: secretaria@santfeliu.femlamerce.cat 

http://www.lamercesantfeliu.cat/

