
 Col·legi Sant Ramon de Penyafort 

 Centre concertat 

“Ser intel·ligent no és nomes treure bones notes. Sinó escollir la forma millor de resoldre problemes 
en bé de tothom”

1. Objectius del curs 2019/20

1.- Millorar els resultat de competències bàsiques del centre en totes les etapes. 

2.- Consolidar les metodologies segons el cronograma.  

Actuació:  

●Fer observacions a les aules entre mestres de diferents etapes per conèixer de primera mà les

metodologies i dinàmiques portades a terme a les aules. 

●Formació continuada del professorat

●Seguiment del cronograma

3.- Millorar la nostra formació en TIC per poder optimitzar els recursos tecnològics que disposem.  

4.- Elaborar el document de convivència de centre seguint les directrius del Departament d’Ensenyament. 

Actuació:  

●Cohesionar l’equip de mestres de totes les etapes.

●Elaboració d’un DAFO per analitzar la nostra realitat de convivència i plantejar propostes d’actuació.

5.- Conscienciar al claustre de la identitat cristiana i institucional. 

2. Equip directiu
L’equip directiu és l’òrgan col·legiat executiu de govern que dóna i cohesió i continuïtat a l’acció 
educativa que es realitza en els diferents sectors, i col·labora amb el titular i el director en la 
direcció, l’ organització i la coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de 
mestres i professors. 

Director  G. Ignasi Acedo Casasola 

Sotsdirector  Sr. Manel Pajares Acedo 

Cap d’Estudis d’Educació Infantil  Srta. Estrella Gutiérrez Cortés 

Cap d’Estudis de Primària  Srta. Blanca Torras Aragonés 

Cap d’estudis de Secundària    Srta. Fina Loscos Pages 

Cap departament de Pastoral   Srta. Sònia Guzman Vàzquez 

3. Equip de coordinació

L’equip de coordinació d’etapa és l’òrgan col·legiat que facilita la participació corresponsable en 
l’organització i coordinació de l’acció educativa realitzada pel conjunt de professors de l’etapa. 

Director  G. Ignasi Acedo Casasola 

Cap Pastoral      Srta. Sònia Guzmán Vázquez 

Cap d’Estudis d’Educació Infantil  Srta. Estrella Gutiérrez Cortés 

Cap d’Estudis de Primària        Srta. Blanca Torras Aragonés 

Cap d’Estudis de Secundària  Srta. Fina Loscos Pages 

Coordinadora Cicle Inicial  Srta. Cristina Muñoz Martínez 
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Coordinadora Cicle Mitjà      Srta. Yolanda Andreu Torrens 

Coordinador Cicle Superior  Srta. Montse Pijuan Garcia 

Coordinador 1r i 2n d’ESO   Sr. Cristian Gòmez Montenegro 

Coordinador 3r i 4t d’ESO    Srta. Anna Olivella Torres 

Coordinadora d’orientació     Srta. Myriam Amadoz Santiago 

4. Horaris del centre

HORARI GENERAL DE CLASSES 

Educació Infantil i Educació Primària 
MATÍ:      08:45 h.  – 13:00 h. 
TARDA:  14:45 h.  –  17:00 h. 

Educació Secundaria Obligatòria 
MATÍ:   08:15 h. – 13:15 h. (Dilluns a Divendres); 

TARDA:  15:00 h. – 17:00 h.  (Dilluns a Divendres, exceptuat dimecres) 

Els llocs per on els alumnes de parvulari hauran d'entrar i sortir són els següents: 

Curs 2019-20 

Matins Tardes 

Entrades Sortides Entrades Sortides 

Pàrvuls 2 i 3 anys Porta jardí Classe pròpia Porta jardí Classe pròpia 

Pàrvuls 4 i 5 anys Porta jardí Classe pròpia Porta jardí Classe pròpia 

HORARI DE SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ 

Matins: Tots els dies lectius de 8:15 h. a 12:45 h.  
Tardes: Dimarts, dijous i divendres 15:00 h. a 16,45h. 

SECRETÀRIA:  MÒNICA VIDAL 
 ADMINISTRACIÓ:  CARME MARCÈ 

HORARI DE VISITES AL DIRECTOR 

Gmà. Ignasi Acedo Casasola Matins:  Dimecres: de 9 a 12 h 
Tardes:   Dimarts: De 15 a 17,30 h 
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HORARI DE VISITES ALS CAPS D´ESTUDI 

Sra. Estrella Gutiérrez (Infantil) : divendres de 17,00h a 18,00 h 
Sra. Blanca Torras (Primària) : dimecres de 17,00h a 18,00 h 
Srta. Fina Loscos Pagès (Secundària) : dimarts de 17,00 h  a 18,00 h 

5. Dates  d’avaluacions

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Avaluacions 

 3 desembre (EI) 
  9 desembre (CM) 
10 desem.(CS - EP) 
11 desem.(ESO) 
15 desem.(CI - EP) 

  3  març (EI) 
16  març (CS – EP) 
17  març  (CI - EP) 
18 març (ESO ) 
19  març (CM - EP) 

  9  juny (CI – EP)  
10  juny (ESO) 
11  juny (CM - EP) 
12  juny (Final ESO) 
15  juny (CS - EP) 
15  juny (EI) 
17-18-19 Proves extraord. 
ESO 
22 juny extraord. ESO. 

6. Associació de pares i mares d’alumnat ( AMPA)

 President:    Miquel March
 Vicepresident:  Xavier Inglès
 Secretari/a   Imma Santacana 
 Tresorera:  Assumpta Cañas

 Vocals:  David Sabater; Jeannette Masdeu; Jaume Olivella; M. Angel Garcia; 
 Judith Rodríguez; Vicenç Uberni; Pere Catasus; Xavier Lecegui

7. Acollida matí alumnes infantil i primària

A partir del primer dia de classe, podrà utilitzar-se el servei de Guarderia, segons els horaris 
indicats, és a dir, de 7,45 h a 9,00 h i de 17,00 h a 18,00 h si hi ha demanda (mínim 8 
alumnes). Aquest servei està adreçat, bàsicament, als alumnes de Parvulari i Primària. Les 
entrades i sortides  seran per la porta del jardí del Parvulari. 

8.-  Menjador 

Els serveis de mitja pensió i guarderia, s'abonaran mensualment; les baixes per al següent 
mes s'han de comunicar a Secretaria, abans del dia 20 del mes anterior. 

Els alumnes que durant el curs es donin de baixa en el servei de menjador, no podran tornar a 
donar-se d'alta en el mateix curs, si no és per una causa degudament justificada i confirmada amb 
la Direcció.  

Els alumnes de Secundaria que fan ús mensual del menjador i no es quedin a dinar en cap dels 
dimecres han de comunicar-ho a secretaria per qüestió del rebut. 
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9. Roba per Educació Física i bata

Totes les comandes s’han de fer via web, les talles es poden emprovar a l’escola. Durant el curs el 
dia i l’hora d’emprovar serà dijous de 16,00 17,00 h. Es demana via web. 

Els alumnes d’infantil, P2 i P3, P4 i P5 hauran de portar el xandall del Col·legi a diari. També 
hauran de disposar de bata del Col·legi, que s’utilitzarà en moments puntuals per no tacar-se 
(treball amb pintures, ceres, fang, menjador...) 

Els alumnes de Primària i Secundària han de vestir obligatòriament  la roba esportiva  del col·legi 
en la matèria d’Educació Física. La forma d’aconseguir-ho és via web. 

Recordeu que no estan permeses les motxilles amb rodes al Cicle Inicial i no les recomanen als 
alumnes de Cicle Mitjà. 

10. COMUNICACIONS VIA “INTRANET ALEXIA” I WEB

Us recordem que tota la informació de l’escola   la trobareu en aquests dos espais. Demanem 
que si algun pare/mare té dificultats d’accés es posi en contacte amb la secretària de l’escola. 

11. HORARI I CALENDARI ESCOLAR 2019/20

Per a totes les etapes educatives del Col·legi: 

 Començament de les classes:  12 de setembre 2019 

 Final de les classes:        19 de juny 2020 

Matins Tardes 

Entrades Sortides Entrades Sortides 

Parvulari 8,45 a 9,00 h 12,50 a 13,00 h 14,45 a 15,00 h 16,50 a 17,00 h 
Primària 8,45 a 9,00 h 13,00 h 14,45 a 15,00 h 17,00 h 
Secundària 8 a 8,10 h 13,15 h 14,45 a 15,00 h 17,00 h (excepte dimecres) 

 D'acord amb la normativa vigent, 

 El dia 20 de desembre de 2019 només hi haurà classe al matí 
 Del 15  al 19 de juny 2020, l'horari de classes serà en sessió única de matí. 

Vacances: 

 Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos. 
  Setmana Santa: del 6  al  13 d’abril 2020, ambdós inclosos. 

Festes de lliure disposició curs 2019/20: 

 Dies: 

 4 de novembre 2019   5 de desembre 2019  24 de febrer 2020 

 9 de març 2020       30 d’abril 2020      




