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1.- CALENDARI  

  1.1.- Reunions d’inici de curs 
 
El Departament d’Educació concreta que aquestes reunions hauran de ser 
telemàtiques. El tutor corresponent es posarà en contacte amb les 
famílies la 1a setmana de setembre.  
 
 
. Dilluns 7 de setembre: INFANTIL: 
 
  . 18'00h: reunió general (els pares amb Direcció). 
  . 19'00h: cada tutor amb el seu grup. 
 
. Dimarts, 8: EP1, EP2 i EP3: 
 
  . 18'00h: reunió general (els pares d'EP1, d'EP2 i d'EP3 amb Direcció). 
  . 19'00h: cada tutor amb el seu grup. 
 
. Dimecres, 9: EP4, EP5 i EP6: 
 
  . 18'00h: reunió general (els pares d'EP4, d'EP5 i d'EP6 amb Direcció). 
  . 19'00h: cada tutor amb el seu grup. 
 
. Dijous, 10: ESO i BATXILLERAT: 
 
  . ESO: 
 
     . 18'00h: reunió general (els pares amb Direcció). 
     . 19'00h: cada tutor amb el seu grup. 
 
  . BATXILLERAT: 
 
      .19'00h: reunió general (els pares amb Direcció). 
     . 20'00h: cada tutor amb el seu grup.   
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  1.2.- CALENDARI ESCOLAR 
 
Inici i fi de curs: 14 de setembre,  22 de juny de 2021. 
 
Vacances Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos).   
Vacances S. Santa: del 27 de març al 5 d’abril. 
 
Dies festius:  
 
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 
3 de març- Festa local a Sant Cugat (Sant Medir) 

 
Dies de lliure disposició: 
 
   . A Rubí: 2 de novembre, 7 de desembre, 15 de febrer i 21 de maig. 
 
   . A Sant Cugat: 30 d’octubre, 7 de desembre, 12 de febrer i 24 de maig. 

 
  
2. HORARI 
 
  2.1.- ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en 
compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables d’alumnes. 

Establirem els punts d’entrada i sortida, i es marcarà quins grups accediran per 
cada punt. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o 
diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes 
hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. 
Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte 
escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre, seguint totes les 
mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la 
distància de seguretat. 

En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els 
mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les 
mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant 
com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. 

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel 
hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta fins a 
la seva aula. 
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2.2.- HORARI GENERAL 

Un cop el Departament d’Educació hagi aprovat el Pla d’obertura del centre, 
us comunicarem els horaris i els accessos corresponents. Aquest Pla estarà 
penjat al web de l’escola.  

 
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 (divendres fins 13:30h.)   
   
  -BATXILLERAT: Humanitats i Ciències Socials, i Ciències i Tecnologia 
(sis itineraris diferents).  
 
Matins de 8:30 a 14:30h.  
 
 
  2.3.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  A INFANTIL I PRIMÀRIA  
 
En teniu tota la informació en un adjunt al mateix correu on heu rebut el 
dossier. Començaran a partir d’octubre.  
 
  2.4.- BIBLIOTECA o AULA d’ESTUDI 
 
Primària: està ubicada al primer pis, i oberta per als alumnes d’EP5 i EP6, que 
vulguin quedar-se a treballar a l’escola fins les 18h.  
 
Secundària: està ubicada a la planta baixa i oberta a aquells alumnes que 
vulguin quedar-se a treballar a l’escola, cada tarda fins les 18:30h. Ho hauran 
de fer en silenci. 
 
Aquests estudis són gratuïts.  
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3. MENJADOR  
 
  3.1.- FUNCIONAMENT 
 
El servei de menjador s’inicia i s’acaba amb el curs escolar (calendari oficial). 
 
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a 
la represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els 
casos, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte. En aquest cas, cal tenir 
en compte que el menjador escolar és un espai on poden coincidir diversos 
grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en 
una o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.  

 

En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà 
deixar una cadira buida entre ells per garantir-ne la distància.  

Es realitzaran 2 torns a INFANTIL i PRIMÀRIA i 2 torns a l’ESO per evitar la 
coincidència d’un gran nombre d’alumnes en un mateix espai. Entre torn i torn 
es procedirà a la neteja, desinfecció i ventilació del menjador. Els alumnes  
faran el rentat de mans abans i després de l’àpat. 

El menjar se servirà en safates individuals. No es compartiran ni setrilleres ni 
cistelles de pa, ni l’aigua. Serà el responsable del menjador qui s’encarregarà 
de servir.  

Quan l’alumnat reculli el menjar a la línia d’autoservei, caldrà que mantingui la 
distància a la filera.  

Per qüestions d’organització de l’escola, i per minimitzar els contactes,  
s’habilitarà la sala polivalent per als alumnes d’infantil pertanyents a un mateix 
grup estable, el qual tindrà aquest espai com a lloc de referència. Quan això no 
sigui possible, quedarà garantida la separació entre els grups d’alumnes.  

Desprès de l’àpat s’aplicaran les mesures de neteja, desinfecció i ventilació.  

 

 3.2.- QUOTES DE MENJADOR 

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: cuina pròpia.  
 
A Rubí tenim cuina pròpia. El cost mensual del menjador si es contracta tot el 
curs és de 140€ (cost anual dividit en 10 mesos: de setembre a juny inclosos).  
Si no es contracta tot el curs, el cost mensual és de 155€.   
 
  . SECUNDÀRIA: càtering.  
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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: 8€ (tots)  
Dos dies per setmana: 75€ (INF-EP) / 75€ (ESO)   
Tres dies per setmana: 100€ (INF-EP) / 100€ (ESO)  
Quatre dies a la setmana: 130€ (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. NORMATIVA 
 
  5.1.- NORMATIVA ELEMENTAL 
 
L’escola és un lloc d’estudi i de treball, i per tal de facilitar un ambient que ho 
faci possible, cal respectar-ne les normes. Aquestes es lliuraran a inici de curs.  

  5.2.- NORMATIVA COVID-19 

El Pla d’obertura al setembre, presentat al Departament d’Educació, pretén 
establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les 
màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les 
persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de 
tots els infants i joves a una educació de qualitat. Aquest Pla d’actuació 
contempla les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques 
Educatives.  

El Pla recull, entra d’altres, els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció 
de la salut. Les mesures de prevenció personal són el distanciament físic, l´ús 
de la mascareta (en tots els moviments dins de l’escola i quan no es pugui 
mantener el distanciament) i la higiene de mans. 
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Els dos centres (Rubí i Sant Cugat) ja estan equipats amb tot el material 
necessari per poder portar a terme l’obertura al setembre, complint aquesta 
normativa.  

 
  5.3.- NORMES DE VESTIR, XANDALL I ROBA ESPECÍFICA 
 
L’escola és un lloc de treball i estudi, i cal venir-hi vestit adequadament. En cas 
contrari, si es considera necessari, l’alumne/a tornarà a casa a canviar-se.  
 
Així, l’escola estableix:  
 
1-Un equipament esportiu oficial. 
2-Unes normes de vestir que són de compliment obligat per a tots els alumnes.   
 
 
Equipament esportiu (educació física):  
 
Totes les peces de roba han de ser les pròpies de l’equipament esportiu de 
l’escola. Aquest ha de ser complert (samarreta, pantalons, dessuadora quan 
calgui). A 1r de Batxillerat no és obligatori portar l’equipament de l’escola.  
 
 
A les etapes d’Educació Infantil i Primària (excepte EP6) porten uniforme.  
 
Podeu adquirir totes les peces de roba necessàries per l’equipament esportiu o 
d’Educació Infantil, les bates i els uniformes 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. 
 
Normes en el vestir:  
 
 Normes generals: 

• L'aspecte extern de l'alumnat (aspecte, vestimenta, higiene) ha de 
complir amb la normativa del Centre. 

• Al laboratori de ciències l'ús de la bata és obligatori. 

Normes específiques: 

• Camisa, samarreta o peça de vestir de màniga curta (o sense 
mànigues). No es poden portar peces de vestir amb tirants ni escots 
pronunciats. 

• No es pot ensenyar la panxa. 
• No s'utilitzaran robes transparents o semitransparents. 
• Les inscripcions, serigrafies o estampats en les samarretes no poden ser 

de caràcter ofensiu o groller  
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• Pantaló tipus bermudes, pantaló llarg, faldilla curta (no minifaldilla ni 
vestits similars ni tampoc shorts). 

• No es poden portar malles, leggings ni similars. 
• No es poden portar posats la gorra, la caputxa, els auriculars ni la 

ronyonera. 

 
6. EXCURSIONS/SORTIDES FORA DEL CENTRE EN 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 rebut 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 canviar el bombí 
(10€).  
 
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 35€ anuals i es cobra al 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 2n 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 a la web.  
 
El cost, subvencionat per l’escola, és de 40€ anuals per la part  lingüística 
(Glifing). També s’ofereix a alumnes d’altres cursos si es considera adient per 
part del tutor i la direcció, parlant prèviament amb la família.  
 
10.  LLIBRES DE TEXT 
 
Els llistats de llibres s’han facilitat al juliol. Es poden comprar ara i fraccionar-ne 
el pagament. No és obligatori comprar-los a través de l’escola.  
 
11. COST DEVOLUCIÓ DE REBUTS 
 
La devolució de rebuts per raons no imputables a l’escola comportarà una 
despesa de 5€ per rebut. 
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12. PREUS DELS SERVEIS OFERTS 

1) Infantil: 103€/mes. (Activitat complementària: 75. Serveis Educatius: 
28€.) 

2) Primària: 108€/mes.(Act. compl.: 75. Serveis Educatius: 33€.)  
3)  ESO: 180€/mes (Act. compl. : 75. Serv. Ed.: 105€.).  
4) Batxillerat: 350€/mes.  
5) ESO: Quota Tecnològica-FabLab@School: 5€/mes (ESO).  
6) Material escolar: 35€/trimestre INF-EP; 30€/trimestre ESO i Batxillerat. 

Es factura a l’agost, al desembre i al març.  
7) Assegurança escolar obligatòria: 35€/any. Es factura al mes d’agost.  
8)  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€. 

9) Projecte ERTI: (des d’EI5 fins a 2n EP): 40€ anuals per Glifing .Es 
factura a l’agost.  

10)  Pràctiques de Laboratori (ESO -Medi Natural- i Batxillerat Científic): 
30€/any, al gener.   
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13. ACCESSOS A L’ESCOLA 

- INFANTIL i PRIMÀRIA: per Camí de Ca n’Oriol i pel carrer Flammarion.  
- ESO i BATXILLERAT: per Avinguda de Can Graells 35 i pel Carrer Vic.  

 
 

 

 

administracio@liceupolitecnic.com			direccio@liceupolitecnic.com 

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


