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1.- CALENDARI
1.1.- Reunions d’inici de curs
Aquestes reunions seran presencials el dilluns, 5 de setembre a les 19’00h, al
pati de l’escola. Hi haurà una reunió general per a totes les famílies de l’escola i
després es portaran a terme les reunions a les aules amb el tutor corresponent.
1.2.- CALENDARI ESCOLAR
Inici i fi de curs: 7 de desembre de 2022 i 22 de juny de 2023.
Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 3 al 10 d'abril de 2023.
Dies de lliure disposició:
Dilluns, 31 d’octubre de 2022
Divendres, 9 de desembre de 2022
Divendres, 17 de febrer de 2023
Dijous, 2 de març de 2023
Dilluns, 29 de maig de 2023.
Dies festius:
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)
1 de maig- dia del treballador
2. HORARI
2.1.- ENTRADES I SORTIDES
L’entrada i sortida a l’escola serà per l’Avinguda de Can Graells, número 35.

2.2.- HORARI GENERAL
-ESO:
Matí: de 8:30 a 13:30h. Tarda: de 14:40 a 17:00h (de dilluns a dijous). Divendres
de 8’30h a 13:30h.
-BATXILLERAT: Humanitats i Ciències Socials, i Ciències i Tecnologia:
Matins de 8:30 a 14:30h.

2.3.- HORARI AULA D’ESTUDI
A partir de 3r d’ESO hi haurà una aula d’estudi, on aquells alumnes que vulguin
quedar-se a treballar a l’escola, puguin fer-ho en silenci, cada tarda fins les
19:00h. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO es podran quedar sempre que hi hagi un
professor amb ells. L’estudi és gratuït.
3. MENJADOR
3.1.- FUNCIONAMENT
El servei de menjador s’inicia i s’acaba amb el curs escolar (calendari oficial).
Tant els alumnes que es queden a menjador dies esporàdics com aquells qui
necessiten un canvi de dieta, han de comunicar-ho a Secretaria abans de les
9’30h per tal d'avisar a cuina amb temps.
. ESO:
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.
. BATXILLERAT:
Els alumnes de batxillerat poden quedar-se a dinar fent ús del servei de menjador
o bé es poden portar el menjar de casa. Disposen de microones i nevera.
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, l’estabilitat de les quotes i la previsió
de les famílies.
. ESO:
El cost anual (tot el curs) és de 150€/mes (5 dies setmanals) o 140€/mes (4 dies,
sense el divendres).
El cost per mesos esporàdics és de160€ o 150€ (4 dies).
Els alumnes es poden quedar un dia esporàdicament (9€) o alguns dies per
setmana (2 dies 80€; 3 dies,105€).
Els preus inclouen tant el dinar com el servei propi del menjador (monitors) i la
vigilància del temps del pati.

. BATXILLERAT:
El cost mensual per a aquells alumnes que dinen a l’escola és de 95€. Aquest
preu correspon al menjar. En aquesta etapa, els alumnes no necessiten
monitoratge.
4. SECRETARIA
L’horari de Secretaria és el següent és de 8’20 a 16’30h.
5. NORMATIVA
5.1.- NORMATIVA GENERAL
A les reunions d’inici de curs, els tutors corresponents la lliuraran a les famílies.
5.2.- 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):
Aquest any renovem l’equipament esportiu: aquest estarà disponible a
partir de setembre. Veure les fotos en l’adjunt del correu.
El proper any podran conviure els 2 equipaments de xandall: l’antic (gris i granat)
i el nou (blau marí).
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.
Podeu adquirir totes les peces de roba necessàries per l’equipament esportiu a:
https://escolartextil.com/ca/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&se
arch_query=liceu+politecnic&submit_search=

Tota la roba específica ha d’anar marcada amb el nom de l’alumne/a 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 carácter ofensiu o groller.
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.
No es poden portar els cabells pintats de colors.

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. ASSEGURANÇA ESCOLAR
L’assegurança escolar és obligatòria. Inclou el període lectiu i els períodes de
temps lliure (sortides, crèdits de síntesi, convivències, etc) que organitzi l’escola.
El seu cost és de 35€ anuals i es cobra al mes d’agost.
8. LLIBRES DE TEXT
Els llistats de llibres s’han facilitat al juliol. No és obligatori comprar-los a través
de l’escola.
9. COST DEVOLUCIÓ DE REBUTS
La devolució de rebuts per raons no imputables a l’escola comportarà una
despesa de 8€ per rebut.

10. PREUS DELS SERVEIS OFERTS
. ESO:

1) Mensualitat: 195€/mes (Act. compl. : 80€. Serv. Ed.: 115€) .Les activitats
complementàries són la sisena hora lectiva que fan els alumnes cada dia
en totes les escoles concertades i que han estat aprovades pel consell
escolar. Aquest curs, el Departament d’Educació ens ha confirmat a totes
les escoles concertades que el nou import màxim de referència per a les
activitats complementàries, amb efectes al proper curs 2022/2023, serà
de 80€. Pel que fa a la nostra escola doncs, la pujada és de 5€.
2) Material escolar: 30€/trimestre. Es factura a l’agost, al desembre i al març.
3) Assegurança escolar obligatòria: 35€/any. Es factura al mes d’agost.
4) Pràctiques de Laboratori: 35€/any, al gener:
. Tots els alumnes de 1r a 3r d’ESO.
. De 4t d’ESO, només els que cursen l’optativa de Física i química.
. BATXILLERAT:

1)
2)
3)
4)

Mensualitat: 385€.
Material escolar: 30€/trimestre. Es factura a l’agost, al desembre i al març.
Assegurança escolar obligatòria: 35€/any. Es factura al mes d’agost.
Pràctiques de Laboratori: només els alumnes que cursen l’itinerari
científic: 35€/any, al gener.

