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Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya
C. de Sant Pere, núm. 5
08820 El Prat de Llobregat
Telèfon 933791856
www.nostrasenyoradelmar.com
CIRCULAR INFORMATIVA

Benvolguts pares i mares,
Ens adrecem a vosaltres per a facilitar-vos la informació referent al curs escolar 2022-2023,
per tal que tingueu coneixement general del funcionament del centre.

Informació acadèmica
Calendari escolar
Inici de curs: 7 de setembre del 2022
Vacances escolars:
Nadal: del 22 desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos)
Setmana Santa: de l’1 d’abril al 10 d’abril de 2023 (ambdós inclosos)
Dies festius:

23 i 26 de setembre de 2022

Festes locals

12 d'octubre de 2022

Festa nacional del Pilar

1 de novembre de 2022

Tots Sants

6 de desembre de 2022

Dia de la Constitució

8 de desembre de 2022

La Immaculada

1 de maig de 2023

Dia del Treball

5 de juny de 2023

Festa local

Dies de lliure disposició:

9 de desembre de 2022
20 de febrer de 2023
2 de maig de 2023

Vacances d’estiu:

darrer dia de curs 20 de juny de 2023

Jornada continuada (només matí):

21 de desembre de 2022
del 6 al 20 de juny de 2023
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Horari de les classes
L’horari d’entrada per a tots els cursos de l’ESO és el mateix i serà l’habitual a la
secundària: de dilluns a divendres de 8h a 13:30h al matí i de dilluns a dijous de 15h a 17h a
la tarda.
El carrer pel qual entrarà l’alumnat és el que s’especifica en el graelles següents, però a
causa de les obres que s’estan duent al carrer de Sant Boi és possible que el lloc d’entrada
canviï; en aquest cas, se us informarà amb antelació i se us indicarà la porta per la qual
hauran d’entrar.
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*Els dies d’EF l’horari serà de 15:10h a 16:45h. L’alumnat haurà d’anar directament a les
instal·lacions del CEM Estruch, des d’on també marxarà directament. En ordre de llista, dos
alumnes ajudaran a la professora d’EF a dur el material a les instal·lacions esportives, els
quals hauran d’estar al centre a les 15h; altres dos, també en ordre de llista, ajudaran a
tornar-lo al centre, el que suposarà que marxaran des del centre a les 17h. La professora
recordarà quins són els alumnes responsables de material el mateix dia de l’activitat.

Entrada i sortida de l’escola a secundària
Les entrades i les sortides al centre es faran pels carrers que s’indiquen en els quadres de
l’apartat anterior. Les obres d'arranjament del carrer de Sant Boi poden causar
modificacions d’entrada i sortida al llarg del curs. Si n’hi hagués, sereu informats
prèviament.
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Equip de Nostra Senyora del Mar
Direcció:
Representant de la titularitat: Francesc Solera Sánchez
Director d’Educació Infantil i Primària: Vicenç Solera Sánchez
Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària : Marta Millan Salayet
Director d’Educació Secundària: Jordi Cuadrado Tolosa
Cap d'Estudis d’Educació Secundària : Dídac Muñoz Garrido
Personal no docent:
Secretària: Marta Serrano Maya
Horari de Secretaria:

De dilluns a divendres: de
16:45 hores

9:15h a 12:45 hores i de 15:15 a

Professorat

Tutories

1r d’ESO: Christopher Piñero (substituta:
Marta García)
2n d’ESO: Alba Vall-Llovera
3r d’ESO: Meritxell Guirles
4t d’ESO: Andrea Ufano (substituta: Aina
Mateu)

Especialistes

Llengua Anglesa: Andrea Ufano Sánchez
Educació Física: Karina Antolín Priotto

Professorat d’activitats complementàries

Francesc Solera i Jordi Cuadrado

Coordinador TAC

Dídac Muñoz

Educació Física
Quan un alumne no pugui participar amb normalitat a les sessions d'Educació física, caldrà
que porti un justificant mèdic en què s’indiquin les recomanacions mèdiques quant a
l’activitat física i, si és el cas, el nombre de sessions que es recomana no practicar-ne.
És obligatori l’ús del xandall de l'escola.
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Agenda
Tot l’alumnat tindrà una agenda que s’utilitzarà per anotar deures, exàmens i treballs que
tingui, i també com a eina de comunicació habitual entre pares i mares i tutors (per demanar
una entrevista personal amb el tutor, informar d’absències o retards de l’alumne…).
Així mateix, l’alumnat de cada curs està inscrit a l’agenda electrònica de la seva classe, en
què els delegats i delegades apunten deures i exàmens (aquesta agenda pot contenir
errors, és per aquest motiu que es recomana a l’alumnat que també faci servir la individual, i
que l’electrònica només es faci servir per confirmar o per saber què s’ha de fer en cas
d’absència).

Relació escola - família
Reunions i tutories
És important que la relació entre els pares i els professors sigui fluïda i bidireccional.
A l’escola tenim tres nivells de comunicació:
- Reunions d’inici de curs: de caràcter general i informatiu.
●
●
●
●

1r d’ESO: 21 de setembre de 2022
2n d’ESO: 19 de setembre de 2022
3r d’ESO: 22 de setembre de 2022
4t d’ESO: 20 de setembre de 2022

Les reunions tindran lloc a las 17:15 hores de manera presencial al centre.
L’assistència a les reunions és molt important, ja que es donaran les informacions més
rellevants de cada curs.
- Avaluacions i informes: durant l’educació secundària, rebreu un informe de preavaluació a
principis de novembre per tenir una primera visió general del començament del curs de
l’alumnat (aquesta avaluació és qualitativa); en rebreu un altre per trimestre amb
qualificacions (les qualificacions d’aquests informes són quantitatives i s’expressen de la
manera següent: NA, AS, AN, AE); i un informe amb els resultats finals al juny. En cas que
els alumnes suspenguin alguna assignatura en l’informe final, l’assignatura es recuperarà
durant el curs següent (no existeixen els exàmens de recuperació ni a finals de juny ni a
setembre).
Informes:

Preavaluació: principis de novembre de 2022
1r trimestre: 20 de desembre del 2022
2n trimestre: 17 de març de 2023
3r trimestre: 23 de juny de 2023
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- Entrevistes individuals amb els tutors: cada família mantindrà, com a mínim, una reunió
anual amb el tutor o la tutora. Els pares poden demanar entrevista amb el tutor sempre que
ho considerin oportú. Aquestes entrevistes seran per videoconferència, trucada telefònica o
presencialment.
Podeu demanar cita amb el tutor mitjançant l'agenda, a través del correu electrònic del tutor
(nomdelprofessor.cognom@escolansdm.com), o a través de la plataforma Alexia.
A través de la plataforma ALEXIA podeu posar-vos en contacte amb el centre, justificar
absències o retards o consultar les notes que els vostres fills i filles tenen en les diferents
assignatures. Si teniu problemes per accedir-hi, envieu un correu electrònic a secretaria
(secretaria@escolansdm.com), indiqueu per quin alumne voleu accedir i la Marta Serrano
us n’enviarà les credencials.

Hores convingudes amb els tutors d’ESO:
1r d’ESO:

dimarts d’11h a 11:30h i divendres de 9h a 9:30h
Christopher Piñero (christopher.pinero@escolansdm.com)
Substituta durant el 1r trimestre: Marta García
(marta.garcia@escolansdm.com)

2n d’ESO:

dilluns d’11:30h a 12:30h
Alba Vall-Llovera (alba.vall@escolansdm.com)

3r d’ESO:

dimecres de 10:30h a 11:30h
Meritxell Guirles (meritxell.guirles@escolansdm.com)

4t d’ESO:

dilluns d’11h a 11:30h i dijous de 9h a 9:30h
Andrea Ufano (andrea.ufano@escolansdm.com)
Substituta durant el 1r trimestre: Aina Mateu
(aina.mateu@escolansdm.com)

Si aquestes hores no us van bé, podeu demanar-ne altres alternatives als tutors.
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Web de l’escola
L’escola té una pàgina web en què trobareu informació sobre l’escola, horaris, tutories,
contacte dels professors...
Pàgina web de l’escola: www.escolanostrasenyoradelmar.com
Així mateix, també existeix el sites de l’escola: sites.google.com/escolansdm.com/nsdm en
què trobareu les autoritzacions de les sortides, els horaris dels cursos de secundària i
l’agenda electrònica que els delegats i delegades de l’ESO gestionen.

Salut, higiene i seguretat
Medicaments
Quan un alumne hagi de prendre medicació dins de l'horari escolar, caldrà que porti la
medicació, la còpia de la recepta o informe del metge i l'autorització que facilita l’escola
signada pel tutor de l'alumne tot autoritzant el professorat o el responsable de menjador a
donar la medicació a l’alumne.
Salut i seguretat dels nostres alumnes
Referent a les malalties o afeccions que puguin produir contagi, és convenient d’abstenir-se
de portar l’alumne a l’escola quan:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tingui febre o n´hagi tingut la nit anterior
Tingui diarrea i vòmits
Tingui tos intensa i contínua o si li costa respirar
Tingui polls i llémenes (caldrà seguir el tractament adequat fins que s’hagi eliminat)
Tingui conjuntivitis
Tingui varicel·la (fins que les lesions s’hagin assecat i hagin fet crosta).
Tingui llambilles (paràsits intestinals)
Tingui erupcions en què no s’hagi descartat un causa infecciosa.
Tingui COVID.

Si hi ha alguna urgència mèdica i cal dur el seu fill o filla a la mútua escolar (Traumasalut),
us avisarem als telèfons que consten a la base de dades. És importat que siguin telèfons en
què us puguem localitzar en horari escolar.
És convenient que comuniqueu a l´escola els canvis de domicili i telèfon per tal de mantenir
actualitzades les nostres bases de dades a través del formulari que se us passarà a principi
de curs amb aquesta finalitat.
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Servei d’orientació
Les entrevistes es concertaran telefònicament o mitjançant els tutors respectius.
Responsable: Alejandra Gutiérrez.
Caldrà signar l’autorització dels tutors abans de realitzar l’orientació.

Menjador
L’escola compta amb servei de menjador. Es pot utilitzar sempre o bé dies solts. Cal trucar a
secretaria del centre per informar si l’alumne s’ha de queda al menjador, si el/la nen/a ha de
fer dieta, si un dia es quedarà a dinar, o qualsevol altra incidència.
L’empresa del càtering és Sandra Alcalà.S.L.
Sortides escolars
Es lliurarà una autorització general a inici de curs que serà vàlida per a les diverses sortides
del centre gratuïtes i de caire pedagògic i curricular dins la franja d’horari escolar durant tot
el curs 2022-2023. Sempre que hi hagi alguna sortida d’aquest tipus, l’escola avisarà
prèviament les famílies enviant un comunicat via Alexia/correu electrònic.
Per a les sortides que tinguin un import econòmic es continuarà donant específica en què
s’informarà del dia i l’hora de l’excursió, el cost... Caldrà retornar l’autorització al/la tutor/a el
més aviat possible marcant tant si l’alumne SÍ que farà la sortida, com si NO la realitzarà.
Altres informacions importants
Activitats extraescolars
A partir del mes d’octubre a les 17 hores, l’AMPA de l'escola oferirà activitats extraescolars
per a l’alumnat. S´informarà d’aquestes activitats a les reunions d’inici de curs.

La Direcció,
El Prat de Llobregat, a 10 setembre del 2021

