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PRESENTACIÓ
Benvolguda família,
L'equip docent, juntament amb el personal del centre i el Patronat
de la nova Fundació Educativa Cor de Maria, desitgem que hagueu
pogut gaudir d'uns bons dies d'estiu al costat dels vostres fills i
filles.
El nou curs 2018-2019 comença, com cada any, amb forces
novetats:
- Les Fundacions de les escoles Cor de Maria s’han fusionat
en una de sola.
- L’escola ofereix una extraescolar de 8 a 9h pels que ho
pugueu necessitar.
- Hi haurà canvis en la comunicació entre l’escola i les
famílies, apostant pel format digital.
- Nou format en l’informe de notes de secundària.
- El Projecte de Pati, iniciat el curs passat, comença a
prendre forma.
- Des d’infantil i cap a cicle inicial s’aposta per una
metodologia més manipulativa i experimental.
- S’incorpora la robòtica a tota l’escola.
- El treball entre cursos serà un eix comú en totes les etapes.
- Des de P5 tots els alumnes gaudiran de colònies, i fins i tot
els més petits passaran una nit a l’escola.
- Es consolida l’italià com a tercera llengua estrangera.
- S’incorporen 3 nous docents, benvinguts tots ells!
- ...
Coincidint amb el lema del curs Parlem-ne, tenim moltes ganes de
dialogar amb vosaltres, de saber què us preocupa, quins aspectes
positius i negatius observeu a l’escola, com podem ajudar-nos a
atendre millor els vostres fills i/o filles...
Moltes gràcies pel vostre suport i confiança i que tinguem un bon
curs.

L’EQUIP DOCENT
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NORMES DE CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA
*L’assistència puntual a classe és obligatòria.
*Les faltes d’assistència i de puntualitat han de ser notificades o
justificades pels pares.
*Per sortir en casos especials durant l’horari escolar, caldrà
l’autorització dels pares i el vistiplau del tutor.
*Per a qualsevol encàrrec, cal dirigir-se sempre a la porteria. Per
cap motiu es pot accedir directament a les classes.
*Per respecte als altres i a si mateixos, els alumnes assistiran a
l’escola tenint cura de la pròpia higiene personal.
*Cal portar la bata fins P5, amb el nom i una cinta per penjar-la.
*Per fer Educació Física és obligatori l’ús del xandall de l’escola.
Cal posar el nom a totes les peces.
*L’escola

no

administrarà

cap

tipus

de

medicació

sense

l’autorització escrita del pare o de la mare, o del tutor/a legal, i la
recepta mèdica on consti la dosi.
*Cal avisar si hi ha algun canvi en la persona que ve a recollir el
nen/a, en cas que la persona sigui desconeguda pel personal de
l’escola (Educació Infantil).
*Com a prevenció, no es podrà portar a escola cap infant que tingui
febre o que n’hagi tingut durant les 24 hores anteriors.
*No es permetrà l’ús del telèfon mòbil dins el recinte escolar amb
l’excepció que hi hagi el vistiplau del professorat.
*Trobareu el codi disciplinari de primària i ESO a la pàgina web:
www.cordemarialabisbal.cat/
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ACTIVITATS CONJUNTES A L'ESCOLA


Celebració d’inici de curs – 14 setembre.



Tots Sants: la castanyada – 31 d’octubre.



Setmana de la música – 19 al 23 novembre.



Jornades esportives Cicle Superior: 22/23 de novembre; 14/15
de març i 13/14 de juny.



Advent-Nadal: (durant el mes de desembre)
-

Ambientació i activitats nadalenques.

-

Cursa solidària.

-

Cantada de nadales al geriàtric.



DENIP – 30 de gener.



Carnestoltes amb totes les escoles – 27 de febrer.



Dijous gras – 28 de febrer.



Setmana Santa: Quaresma i Pasqua



-

Ambientació i activitats diverses a l’aula.

-

Compartir el pa – 12 d’abril.

Setmana cultural - del 23 al 26 d’abril
-

Activitats de Sant Jordi.

-

Escriptors a l’escola.

-

Xocolatada – 26 d’abril.



Festival fi de curs – 30 de maig.



Audicions musicals –data a confirmar.



UAP i CANTÀNIA – dates a confirmar.



Festa de l’AMPA – data a confirmar.



Celebració i cloenda del curs – 21 de juny.



Cerimònia de Graduació de 4t d’ESO al Mundial el 21 de juny.
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ACTIVITATS I EXCURSIONS PER CICLES
Educació Infantil- 2n cicle
1r trimestre

2n trimestre

Sortida de tardor a peu.

3r trimestre

28-29 de març Colònies

Visita al Museu Dalí (data

Can Maiol – P5.

per confirmar).
13 de juny acampada a
l’escola (tota l’etapa).

Sortides per la Bisbal i rodalies: mercat, edificis importants, comerços, CAP...

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Cicle Inicial
1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

19 d’octubre Museu de la

28 de febrer sortida a peu 3 i 4 de juny colònies

Mediterrània.

– Dijous gras.

Can Ginebró.

Sortides per la Bisbal i rodalies.

Cicle Mitjà
1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

31 d’octubre Aeroport de 28 de febrer sortida a peu Del 3 al 5 de juny
Girona.

– Dijous gras.

colònies al Mas Batllori.

Sortides per la Bisbal i rodalies.
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Cicle Superior
1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

26 d’octubre Sortida

28 de febrer sortida a

Del 5 al 7 de juny

Coves de Serinyà.

peu Esperança – Dijous

colònies Port Aventura i

gras.

Poblet.

Sortides per la Bisbal i rodalies.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

18 i 19 d’octubre

UAP 3r d’ESO (data per

Del 12 al 14 de juny:

convivències ESO.

confirmar).

Barcelona, 1r i 2n ESO.

17 al 20 de desembre

21 febrer i 1 març

Del 10 al 14 de juny:

Projecte Interdisciplinari.

activitat de teatre 2n

Camino de Santiago, 3r

ESO.

ESO.

28 de febrer, dijous gras,

De l’11 al 14 de juny:

caminada (lloc per

Viatge de Final de Curs

confirmar).

de 4t ESO.

Expojove (data per

Visita al Parlament (data

confirmar).

per confirmar)

8 a l’11 d’abril Treball de

20/05 al 07/06 Projecte

Síntesi.

Interdisciplinari.

Sortides per la Bisbal i rodalies.
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A les excursions i visites cal:
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Ser molt puntual.
Atendre en tot moment les consignes del professorat i
monitors.
Escoltar amb interès.
Respectar les instal·lacions que es visiten i les persones
que ens parlen.
Respectar les plantes dels jardins i parcs.
Normalment en les excursions i convivències no és
necessari portar diners. Pot haver-hi excepcions; en tot
cas, el professorat ja ho notificarà.
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ÒRGANS DE GOVERN
FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA
M. Magdalena Codony- presidenta
Nemesio Rocamora – gerent
Montse Millán – responsable pedagògica
Montse Piñeiro – responsable administració
Xavier Ferrer – responsable noves tecnologies
Carme Barceló – responsable educació en valors i
competència espiritual

EQUIP DIRECTIU DE TITULARITAT
Albert Vancells – representant al patronat
Pere Roura – representant al patronat
Quim Carol – director pedagògic
Nuri Palet - administrativa

EQUIP DIRECTIU
Quim Carol – director pedagògic
Josep Compaña – subdirector pedagògic
Sandra Ruart - cap d’estudis de primària
Núria Felip - cap d’estudis de secundària

COORDINADORS DE CICLES
Pilar Gelabert (EI), Rosa Maria Mercader (CI), Anna
Vilà (CM) i Josep Lluís González (CS).

CONSELL DE PASTORAL
Anna Vilà (coordinadora)
Núria Felip
Reunions previstes: dilluns de 12 a 13h.
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CONSELL ESCOLAR*
Director (president del Consell)

Quim Carol

Representants de la titularitat

Albert Vancells
Pere Roura
M. Dolors Figueras

Representants dels professors

Eloi Collelldemont
Núria Figueras
Mònica Saura
Anna Vilà

Representants dels pares

Gemma Bassó
Núria Pujol
Susanna Roigé

Representant de l’AMPA

Mònica Lloveras

Representants d’alumnes

Jordi Farraró
Youns Karba

Representant del PAS

Marta Brancós

* Durant el primer trimestre es preveuen noves eleccions al Consell Escolar que
implicaran canvis en els representants.
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ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES
Mònica Lloveras Herrera
Xavier Gamero Bertran
Sílvia Catà Vidal
Laura Brancós Dagà
Marc Carreras Carré
Nuri Pruneda Sais

Carme Sais Llach
Jordi Puig Bosch
Lídia Sala Figueras
Joan Alabau Mas
Pol Fages Ramió

*L’assemblea de l’AMPA serà durant el proper mes d’octubre i es preveuen alguns
canvis a la junta. Si esteu interessats en formar-ne part podeu contactar:
ampacordemarialabisbal@gmail.com.

PROFESSORAT
SEGON CICLE d’EI

CICLE INICIAL
CICLE MITJÀ
CICLE SUPERIOR
ESO

P3: Gemma Dalmau
P4: Rosa Bonaventura
P5: Mònica Saura
1r: Montse Xifre
2n: Rosa Maria Mercader
3r: Montserrat Rubau
4t: Núria Figueras
5è: Josep Lluís González
6è: Josep Compaña
1r: David Martínez
2n: Núria Felip
3r: Pau Maré
4t: Eloi Collelldemont
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Pilar Gelabert: forma part de l’equip docent d’EI, música i
plàstica a EI.
Marta Brancós: suport a EI, estudi al migdia, tasques de
secretaria.
Laura Millan: anglès a EI, CI i 6è, i educació especial.
Montse Font: forma part de l’equip docent de CI.
Joana Marsal: forma part de l’equip docent de CI.
Montse Miró: forma part de l’equip docent de CI, educació
física a EI i ESO.
Carme Muñoz: forma part de l’equip docent de CM.
Sandra Ruart: forma part de l’equip docent de CM, anglès a
CM.
Anna Vilà: forma part de l’equip docent de CM, música a
Primària i ESO.
Marta Ponsatí: forma part de l’equip docent de CS,
educació física a Primària.
Marta Brias: forma part de l’equip docent de CS, anglès a
5è i aula oberta ESO.
Quim Carol: naturals a tota l’ESO, laboratori de 2n i mates
de 3r.
Marta Tarrés: física i química a 3r i 4t ESO, laboratori de 1r
i 3r, mediació de 2n i mates de 4t.
Lluís Illas: socials i filosofia a tota l’ESO i cultura clàssica a
2n.
Gemma Boada: educació visual i plàstica a 1r, 2n i 4t
d’ESO i aula oberta.
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Els professors es reuneixen:
-

Els dijous (infantil i primària) i els dilluns (educació
secundària)
Els dimarts i/o dijous per formació.
Els professors de cada cicle es reuneixen una cop a
la setmana per preparar les activitats conjuntes.
Els membres de la comissió mediambiental es
reuneixen com a mínim un cop per trimestre.

SERVEI PSICOPEDAGÒGIC DE L’ESCOLA
Esther Garcés (psicòloga) i Laura Millán (educació especial).

COMITÈ ESCOLA VERDA
Professorat: Quim Carol, Montse Rubau, Montse Miró, Rosa
Bonaventura, Gemma Boada i Josep Compaña.
Alumnat: de cicle mitjà a 4t d’eso. Pendent de renovar.

INFORMACIONS GENERALS I SERVEIS
SECRETÀRIA: Núria Palet
SERVEI DE MENJADOR i AUXILIAR: Isabel Amores, Ángela
López i Maria Cortés.
VETLLADORES: Pietat Saura.
SERVEI DE NETEJA: Lluïsa Espinós i Nuri Mir.
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ACTIVITATS EUCATIVES COMPLEMENTÀRIES
INFANTIL
X

PRIMÀRIA
X

ESO
X*

REFORÇ D’ANGLÈS

X

X

X

PROJECTES ENTRE CURSOS

X

X

X

EXPERIMENTACIÓ

X

EDUCACIÓ EN VALORS

X

X

TALLER DE MATES

X

X

TALLER DE CATALÀ

X

TALLER D’ANIMACIÓ

X

ROBÒTICA

LABORATORI

X (Cicle Superior)

X

X**

X**

FRANCÈS/ITALIÀ
MEDIACIÓ

X

SERVEIS COMUNITARIS

X

*La robòtica a secundària està integrada dins l’assignatura de tecnologia de 1r a 3r i
és una optativa de 4t curs.
**El francès es fa des de 5è fins a 2n d’ESO i a 3r i 4t d’ESO es fa italià.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS







Acollida matinal de 8:00 a 9:00h.
Mecanografia.
Taller d’Art.
Ortografia amb el mètode Gabarró.
Intel·ligència emocional.
Bàsquet.

* Per més informació contacteu amb la secretaria del centre.
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HORARIS
ESCOLA
 INFANTIL I PRIMÀRIA
De 9 a 13h i de 15 a 17h.
 ESO
Dilluns: de 8:30 a 13h i de 15:15 a 17:15h.
Dimarts i divendres: de 8:30 a 14:45h.
Dimecres i dijous: de 8:30 a 13:50h i de 15:15 a 17:15h.


SECRETARIA

De 10 a 12h i de 15 a 17h


DIRECCIÓ

Dilluns, dimecres i dijous de 10:30 a 12h, i a hores convingudes.

TUTORIES
A concretar amb el tutor/a. Cal que reviseu amb gran cura els
informes d’avaluació i valoreu l’esforç dels vostres fills/filles.

REUNIONS DE PARES/MARES
Ed. Infantil

Dijous 6 de setembre a les 20:30h.
Divendres 7 de setembre de 9 a 11h,
descobrim l’escola

Cicle Inicial

Dimarts 18 de setembre a les 17:15h.

Cicle Mitjà
C. Superior
ESO

Dimecres 26 de setembre a les 17:15h.
Dijous 27 de setembre a les 20:30h.
Dimecres 26 de setembre a les 20:30h.

13

Curs 2018-2019

Col·legi Cor de Maria

CALENDARI ESCOLAR
1. DIES HÀBILS
Seran dies hàbils els compresos entre el 12 de setembre de
2018 i el 21 de juny de 2019 excepte els corresponents a les
vacances i dies festius.
El dia 21 de desembre i de l’10 al 21 de juny les classes
s’acabaran a la 13h, però hi haurà servei de menjador fins a
les 15h, excepte el 21 desembre i el 21 de juny que serà fins
a les 14h.
Com cada any, del 3 al 10 de setembre de 2018 i del 24 al 28
de juny de 2019, els professors es dedicaran a tasques de
programació, revisió i avaluació del curs, respectivament.
2. VACANCES DE NADAL: del 22 de desembre al 7 de gener
ambdós inclosos.
3. VACANCES DE SETMANA SANTA: del 13 al 22 d’abril
ambdós inclosos.
4. FESTES ESCOLARS i LOCALS
1r trimestre: 2 de novembre i 7 de desembre.
2n trimestre: 4 de març.
3r trimestre: 17 de maig i 10 de juny.
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5. DATES DE LLIURAMENT DE NOTES
EDUCACIÓ INFANTIL
21 de desembre.
21 de juny.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA i EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
1r trimestre : 21 de desembre.
2n trimestre: 29 de març.
3r trimestre: 21 de juny a primària i el 26 de juny a l’ESO
7.
PROVES
D’AVALUACIÓ
ESTABLERTES
PEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
- Competències bàsiques de 4t d’ESO: 12 i 13 de febrer.
- Proves d’avaluació de 6è de Primària: 7, 8 i 9 de maig.
- Avaluació diagnòstica de 2n de Primària: del 13 al 31 de
maig.
8. RECUPERACIONS
- Recuperacions de febrer: 4 i 5 de febrer.
- Recuperacions de setembre per als alumnes d’ESO: entre
els dies 2 i 3 de setembre de 2019. Entrega de notes de
recuperació el 5 de setembre.

BON CURS!
La Bisbal d’Empordà, setembre de 2018.
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