Serveis

1

SERVEIS
1. Horari
EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA:
 9h a 1h del matí i de 3h a 5h de la tarda
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:
1r i 2n
 Dilluns de 8.30h a 1h i de 3h a 5h
 Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8h a 1h i de 3h a 5h
3r i 4t
 Dilluns, Dimarts i dimecres de 8h a 1h i de 3h a 5h
 Dijous de 8h a 1.30h i de 3h a 5
 Divendres de 8h a 2h

Aquest horari és durant tot el curs. No fem jornada intensiva al juny i al
setembre.

2. Acollida i permanència

Acollida matinal: 7.45h / Permanència tarda: 5h a 6h

Pensem que hem d´afavorir al màxim la conciliació dels pares, i els
volem ajudar. Per això, obrim les nostres portes a les 7.45h i les
tanquem a les 6h.
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3. Espais

Comptem amb els espais oberts i agradables per a la pràctica educativa i
l’esbarjo:


PATIS- Patis amplis i verds, diferenciats per a cada etapa: pati per a
Infantil, pati per a Primària i pati per a Secundària



TALLERS- Tallers d’Arts (Primària) i taller d’Arts i Tecnologia (ESO)



AULA D’IDIOMES- Aula de Primària i aula de Secundària



AULA DE TIC: aula equipada amb ordinadors portàtils per a la pràctica
de les activitats informàtiques.



AULA DE MÚSICA



ESPAI POLIVALENT: espai d’ambients d’infantil, un estudi de gravació
TV amb croma, laboratoris per a infantil i espai per a xerrades.



TEATRE



BIBLIOTECA



LABORATORI



AULES DE DESDOBLAMENT A ESO



MENJADOR
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4. Menjador
 Migdia de 13:00h a 15:00h: menjador escolar per a totes les etapes.
 Els nens i nenes de P2 i P3 dinen abans amb una monitora per a
ells i fan migdiada després de dinar.
 El càtering que s’encarrega del menjars és l’empresa TRESMES
ECO ACTIVA SL. Ofereix una cuina de proximitat amb productes
frescos, de proximitat, sostenibles i ecològics.
 Oferim servei de càtering per a celíacs i vegetarians.
 Activitats de menjador dirigides.

5. Activitats Extraescolars
 Volem que les extraescolars que ofereix l’escola siguin coherents
amb el projecte educatiu i complementin l´educació dels vostres
fills.
 Extraescolars per a alumnes (migdia i tarda).
 Extraescolars per a pares i mares

6. Socialització de llibres
Reutilitzem els llibres d’un curs per l’altre per a reduir l´impacte que
causa l´escola a l´economia familiar i per ser sostenibles.
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