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INFORMACIÓ GENERAL        CURS 2018/19 

1. Calendari escolar 

2. Horaris

3. Menjador 

4. Secretaria  

5. Xandalls i roba específica

6. Sortides culturals i excursions

7. Guixetes per ESO

8. Assegurança escolar

9. Projecte ERTI
 
10. Llibres de text

11. Cost devolució rebuts

12. Biblioteca/Aula d’estudi 

13. Preus dels serveis

14. Ubicació i com arribar  
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1. CALENDARI ESCOLAR  

Inici i fi de curs: 12 de setembre (Batxillerat dia 14),  21 de juny de 2019.

Vacances Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos).  
Vacances S. Santa: del 13 al 22 d’abril. (ambdós inclosos). 

Dies de lliure disposició: a determinar.   

Dies festius:   (oficials)  

11 de setembre – Diada de Catalunya
12 d’ octubre  - Festa de la Hispanitat
1 de novembre – Tots Sants 
6 de desembre – dia de la Constitució 
8 de desembre – la Immaculada

2. HORARI

A) HORARI GENERAL

Educació Infantil i Primària:

Matí: de 9:00 a 13:00 h.   Tarda: de 15:00 a 17:00h.

Servei d’acollida: de  8 a 9h, i de 17:15 a 18:15h. 

Educació Secundària (ESO i Batxillerat): 

-ESO:

Matí: de 8:30  a 13:30h.  Tarda: de 15:00 a 16:50h (de dilluns a dijous).   
  
-BATXILLERAT: (Humanitats i Ciències Socials, i Ciències i Tecnologia) 

Matins de 8:30 a 14:30h. 

B) ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Començaran a partir d’octubre. Rebreu un
dossier informatiu específic el mes de juny. 

C) HORARI D’ ESTUDI

A Secundària hi haurà estudi vigilat per un professor cada tarda fins les 18:30h.
L’estudi és gratuït. 
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3. MENJADOR 

El servei de menjador s’inicia i s’acaba amb el curs escolar (calendari oficial).

El  preu es calcula sobre tot  el  curs i  es divideix  en 10 mensualitats  iguals
(setembre a juny) per facilitar un millor preu i la previsió de les famílies. 

INFANTIL I PRIMÀRIA: 

El cost mensual del menjador si es contracta tot el curs és de 135€ (cost anual
dividit en 10 mesos: de setembre a juny inclosos).  Si no es contracta tot el curs
el cost mensual és de 147€.  

SECUNDÀRIA: 

El cost mensual si es contracta tot el curs és de 145€ (5 dies setmanals) i per
mesos esporàdics de 155€. Com el divendres acaben a les 13:30h, si només
es queda 4 dies és de 135€. 

Els  alumnes  de  qualsevol  etapa  educativa  es  poden  quedar  un  dia
esporàdicament o alguns dies per setmana. 

Ticket esporàdic: 9€ (tots) 
Dos dies per setmana: 70€ (tots) 
Tres dies per setmana: 95€ (INF-EP)/ 100€ (ESO) 
Quatre dies a la setmana: 126€ (INF-EP)/ 135€ (ESO) 

Els preus inclouen tant el dinar com el servei propi del menjador (monitors) i la
vigilància de patis. 

4. SECRETARIA

L’horari de Secretaria és el següent:

- A l’edifici de Ca n’Oriol: de 9’00 a 13’00 i de 16’00 a 18’00h.
- A l’edifici de Sant Cugat: de 8’30 a 16’30h.

5. XANDALL I ROBA ESPECÍFICA

Podeu adquirir totes les peces de roba necessàries per l’equipació esportiva o
d’Educació Infantil i les bates a:http://www.escolartextil.com/politecnic-liceu-rubi-cat?
page=1.

Tota  la  roba  específica  ha  d’anar  marcada  amb  el  nom  de  l’alumne  i  els
cognoms. 

LICEU POLITÈCNIC – DOSSIER INFORMATIU 4

http://www.escolartextil.com/politecnic-liceu-rubi-cat?page=1
http://www.escolartextil.com/politecnic-liceu-rubi-cat?page=1


6.  EXCURSIONS  I  SORTIDES  FORA  DEL  CENTRE  DURANT  L’HORARI
LECTIU

Les sortides que l’escola proposa –visites a museus, al teatre, excursions, etc.–
volen mostrar aspectes importants per a l’educació dels alumnes i formen part
del  currículum oficial.   Només  s’admetrà  l’absència  d’un  alumne  per  raons
justificades, igual que qualsevol altre dia lectiu. Els cost es girarà pel banc. 

Cap alumne podrà participar en aquestes activitats sense autorització familiar.

7. GUIXETES PER SECUNDÀRIA

Per tal d’afavorir  la comoditat dels alumnes, hem instal·lat guixetes. En el cas
que algun alumne perdi la clau haurà d’assumir el cost de la seva reposició. 

8. ASSEGURANÇA ESCOLAR

L’assegurança escolar és obligatòria. Inclou el període lectiu i els períodes de
temps lliure (sortides, colònies, etc) que organitzi l’escola, fins a fora del recinte
escolar.  El seu cost és de 30€ anuals i es cobra el mes d’agost. 

9. Projecte ERTI

ERTI és un projecte que té com a base el model de Resposta a la Intervenció
Primerenca. Des  d’EI5 fins 3r d’EP, serveix per detectar de manera precoç
les peculiaritats de cada alumne que no es perceben a simple vista en el ritme i
la manera d’aprendre. Més informació al Dossier ERTI. 
El  cost,  subvencionat  per l’escola,  és de 40€ anuals per la part   lingüística
(Glifing) i 30€ anuals per la matemàtica (Numerus). També s’ofereix a alumnes
d’altres cursos si es considera adient. 

10.  LLIBRES DE TEXT

Els llistats de llibres es facilitaran cada final de curs a les famílies. Es podran
comprar al mes de juliol i fraccionar-ne el pagament. 
 
11. COST DEVOLUCIÓ DE REBUTS

La devolució  de  rebuts  per  raons no imputables  a  l’escola  comportarà  una
despesa de 5€ per rebut.

12. BIBLIOTECA o AULA d’ESTUDI

Primària: estarà ubicada al primer pis, i oberta per als grans fins les 18h. 
Secundària:  la  biblioteca tindrà  el  mateix  horari  que l’Estudi,  i  les  mateixes
condicions. El professor responsable portarà el registre d’entrades i sortides,
que  estarà  a  disposició  dels  tutors  per  fer  un  seguiment  més  acurat  dels
alumnes. 
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13. PREUS DELS SERVEIS OFERTS

1) Inf-Pri: 103€/mes.(Act. Compl.: 75. Serveis Educatius:28€.) 
2)  ESO: 140€/mes (Act. Compl. : 75. Serv. Esc.: 65€.). 

Amb seguiment psicopedagògic individual i dos desdoblaments del grup
classe 195€/mes (Act. Compl.:75. Serv. Esc.:120€).  

3) Batxillerat: 320€/mes. 
4) ESO: Quota Tecnològica-FabLab@School: 5€/mes (ESO). 
5) Material escolar: 35€/trimestre Inf-Ep; 30€ ESO i Batxillerat / trimestre.
6) Assegurança escolar obligatòria: 30€/any. Es factura el mes d’agost. 
7)  Servei acollida: 

Matins  fixes:  60€  (5  dies),  50€  (4  dies),  40€  (3  dies)  30€  (2  dies)
Esporàdic: 4€   Matí i tarda tots els dies: 75€.

8) Projecte ERTI: (des d’EI5 fins 3r EP): 40€ anuals per Glifing i 30€ anuals
per Numerus. Es cobren a l’agost i al desembre. 

14. ACCESSOS A L’ESCOLA

- INFANTIL i PRIMÀRIA: per Camí de Ca n’Oriol o per carrer Flammarion. 
- ESO i BATXILLERAT: per Avinguda de Can Graells 35, Sant Cugat. 

administracio@liceupolitecnic.com   direccio@liceupolitecnic.com

web: www.liceupolitecnic.es  Tel.: 93 699 08 99 
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