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SOM EL QUE DONEM! 150 + 1 
 

Sabem d’on venim i quines són les nostres arrels. L’any 1871 va néixer un somni: el Col·legi Claret. Hem fet el 

primer cim dels 150 anys i tot fent camí volem dissenyar i construir el nostre futur.  

Ens sentim orgullosos dels nostres orígens: sentit de comunitat solidària, conscienciació i diàleg amb el món 

que ens envolta, l’actitud responsable i creativa davant la tasca a fer com a escola, i una invitació a conèixer i 

pouar en el sentit cristià que va impulsar i cohesionar aquest projecte. 

Avui estem vivint un canvi de paradigma motivat per molts factors. S’està obrint pas una nova forma 

d’entendre la humanitat, la ciència, la cultura, el medi ambient, els valors... 

La pandèmia motivada per la Covid ens va fer redescobrir que tots els homes i dones d’arreu del món formem 

part de la mateixa família humana i estem cridats a conviure en pau en aquest planeta que és la casa de tots. 

No podem tancar els ulls a la violència i a les guerres, de les que som espectadors, perquè estan provocant 

morts, misèria i dolor als infants, a les famílies, i a totes les persones que pateixen en la seva carn les 

conseqüències d’aquesta falta de sentit, d’ètica i d’humanitat. 

L’educació integral és l’objectiu i l’oferta del Claret a tot el seu alumnat. Volem afavorir el desenvolupament 

de totes les dimensions del ser humà (relació amb un mateix, amb els altres, amb el món i amb Déu), per 

ajudar-los a trobar el sentit i la finalitat de la vida humana. Més enllà del que un pensa, sent, creu i espera, és 

cadascú que es fa responsable de viure la seva vida. 
 

150 +1: un somni que es va fent realitat 

Com escola volem integrar en el nostre dia a dia els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) assumits 

per l'ONU per transformar el món. Tot el seu conjunt forma un nexe esperançador i aglutinador: Fi a la 

Pobresa; Fam zero; Salut i benestar; Educació de qualitat; Igualtat de gènere; Aigua neta i sanejament; Energia 

neta i assequible; Ciutats i comunitats sostenibles; Consum i producció responsables; Acció climàtica; Pau, 

Justícia i institucions sòlides. 

En un món interconnectat i interdependent tots aquests objectius formen un tot, ens afecten a tots, i tots 

podem participar-hi des de la nostra realitat, posant el gra de sorra. 

SOM EL QUE DONEM, fidels a la nostra identitat, amb el compromís de transformar el nostre món amb 

l'esforç personal i comunitari, posant els nostres dons i talents al servei dels altres, com aquella pobra vídua 

de l'evangeli (Marc 12, 41-44) que va donar dues petites monedes de coure (dos cèntims) que era tot el que 

ella tenia. 

Qui viu així, ja ha trobat un sentit a la seva vida, i és tot un model a seguir. Recordem també les paraules d'en 

Xavier: El que no es dona es perd. 

Aquest és el repte per aquest curs 2022-23: omplir de VIDA el nostre ser, estar i fer en cada moment, DONANT 

el millor que tenim cadascú de nosaltres! 

Bon CURS PER A TOTHOM! 



 
   

 

 

   

 

  

BENVINGUTS A QUART! 
 

Un cop més ens trobem per posar en marxa el curs i ho fem conjuntament perquè creiem que és bo que pares 

i mestres fem equip i avancem en una mateixa direcció. Us agraïm que llegiu aquests fulls i que ens ajudeu a 

fer que l’escola sigui un lloc agradable i formatiu per a tots. 

NORMES DE FUNCIONAMENT 

⮚ Què demanem als nostres alumnes? 

- Ser educat i respectuós amb companys i professors. 

- Escoltar els professors i als companys amb atenció i respectar el torn de paraula. 

- Anotar a l’agenda la feina de cada dia i mantenir-la en bon estat. 

- Presentar la feina feta puntualment (en el temps previst). 

- Mantenir una bona postura corporal durant les estones de treball. 

- Tenir a punt el material necessari al començar la classe. 

- Mantenir l’aula endreçada. 

- Desplaçar-se per l’escola adequadament (a altres aules, al pati, etc.). 

- Esforçar-se per treballar amb concentració. 

⮚ Què demanem a les famílies? 

ASSISTÈNCIA 

-  Per aconseguir un bon ritme de treball, és important l’assistència a classe i la puntualitat a l’hora d’entrar a 
l’escola.  

 

- Notificar per escrit a l’agenda escolar  o a la plataforma tots els retards i les absències. 
 
 SORTIDES DE L’ESCOLA 
 

-   Si algun infant, per causes necessàries ha de sortir del col·legi en horari escolar, caldrà que ho comuniqueu a 
través d’una nota a l’agenda indicant a quina hora el vindran a buscar. 
Caldrà avisar a consergeria sempre que es vingui a recollir el/la nen/a.  
 

- Cada alumne marxarà a casa amb l’adult responsable autoritzat. No es lliurarà l’infant a cap altre conegut 
(encara que sigui familiar d’un company/a de classe) tret de circumstàncies excepcionals concretades 
personalment per la mare/pare del nen/a amb anterioritat. 

 

SANITAT 

 

- Els tutors han de conèixer totes les dades d’interès sobre la salut del nen o nena (al·lèrgies, crisis asmàtiques, 
malalties cròniques…). Posteriorment es farà el traspàs d’informació pertinent a la resta de mestres. 

 
-  Si un alumne es troba malament a les hores de classe o menjador, s’avisarà els pares perquè vinguin a 

recollir-lo. 
 
-  No ha de venir a l'escola cap nen o nena que presenti febre, diarrea, vòmits, conjuntivitis... 



 
   

 

 

   

 

- Si es dóna una afecció per paràsits (polls), l’alumne no pot assistir a l’escola fins que no s’hagi sotmès al 
tractament. Si els polls es detecten a l’escola, es trucarà per telèfon a la família perquè el vingui a recollir per 
tal de sotmetre’l al tractament. En cas que la detecció es doni a casa, és important avisar als tutors dels nens 
per tal de poder avisar a les altres famílies per a que examinin el cap dels seus fills/filles. 

 
- Quan es detecten mol·luscs, els nens i nenes no poden fer piscina fins que no han realitzat el tractament. 

Com passa amb els polls, és important avisar als tutors per tal de poder avisar a les altres famílies. 

 

MEDICAMENTS 

 

- No  es  podrà  administrar  cap  medicament  sense  l’autorització dels  pares  per  escrit  a l’agenda i la 
recepta del metge indicant el medicament i la dosi. Caldrà escriure el nom del nen i l’hora d’administració a 
l’envàs i adjuntar l’estri necessari per a la dosificació. 

 
ALTRES ASPECTES D’INTERÈS 
 
- Procurar que els nens i nenes vinguin a l’escola nets i vestits amb correcció adequada a la tasca a realitzar. 

No està permès portar samarretes esportives pròpies de qualsevol equip professional. 
 
-  L’escola fomenta l’esmorzar saludable. Per aquest motiu, es recomana que tots els dijous els nens i les 

nenes portin fruita per esmorzar. Es pot acompanyar amb un entrepà si considereu que es quedarà amb 
gana. 

  
- Recordem que no es pot portar a consergeria el material, bosses, entrepans... que s’hagin descuidat a casa 

(només en casos imprescindibles com ara medicaments). 
 
- Per tal d’evitar conflictes a l’aula, pèrdues o desperfectes és important que els nens i les nenes no portin 

joguines, llaminadures... a l’escola. 
 
- L’ús d’aparells electrònics (mòbils, Ipods, mp3...) no està permès ni dins de l’escola ni a les excursions. Si el 

porten, l’han de dur a la motxilla i sense volum. En cas d’utilització l’aparell serà requisat fins que la família 
es posi en contacte amb el tutor o amb el Cap d’Estudis. 

 
- És important que tots els nens es sentin integrats en el grup. Per evitar malentesos i situacions no 

desitjades: no està permès repartir invitacions d’aniversari ni llaminadures dins de l’escola. 
 
- Cal marcar totes les peces de roba i altres estris que es puguin perdre o intercanviar involuntàriament.  
 
- És important revisar l’agenda diàriament i fer-ne us com a vehicle de comunicació entre la família i l’escola. 

Per tal de fer saber al mestre que heu rebut la informació, cal signar totes les notes que us escriguin a 
l’agenda.  

 
- Us demanem si us plau que no feu fotos, vídeos... als nens i nenes durant les activitats escolars, tant dins 

com fora de l’escola. 
 
- És important interessar-se per les feines escolars dels vostres fills/es i col·laborar en la planificació dels 

estudis. 
 
- És convenient que el nen disposi d’un lloc adequat on realitzar els seus treballs escolars. 

 
 
Els mestres, els coordinadors i el Cap d’Estudis estem contents de compartir aquest curs amb vosaltres i 
vetllarem per a l’assoliment d’aquests hàbits. Tant de bo junts ho aconseguim.  



 
   

 

 

   

 

EQUIP DIRECTIU I DE COORDINACIÓ: 

 

 

Titular del Centre:                          Josep Sanz  

Director: Vicenç Barceló 

Cap d’Estudis Etapa 8-11:  Marga Carreras   

Coordinador:  Mireia Torras 
 

 

EQUIP DE MESTRES TUTORS: 
 

 HORES DE VISITA 

4t A Juanjo Soriano Dimecres de 9.30h a 10.30h 

4t B Mireia Torras Dimarts de 9.30h a 10.30h 

4t C Carolina Meseguer Divendres de 8.30h a 9.30h 

4t D Olga Salarich Dijous de 9.30h a 10:30h 
 

 

EQUIP DE MESTRES ESPECIALISTES 
 

 HORES DE VISITA 

Anglès Marga Carreras Dilluns de 8.30h a 9.30h 

Plàstica 
Arnau Vilella Dimarts de 8.30h a 9.30h 

Maite Martín/Paula Miras Dimarts de 16:00h a 17:00h 

Música 
Mireia Llovet Dilluns de 8.30h a 9.30h 

Mª José Pifarré Dijous de 8.30h a 9:30h 

Religió i 

codocència 
Marta Canals Dijous de 10.30h a 11:00h 

Informàtica Joan Martínez Dimarts de 11:00h a 12:00h 

Educació Física 
Anna Aranda Dimecres de 8.30h a 9:30h 

Arnau Vilella Dimarts de 8.30h a 9.30h 

Castellà 

Albert Prades Divendres de 9.30h a 10:30h 

Carla Moyano Dijous de 8.30h a 9.30h 

Juanjo Soriano Dimecres de 9.30h a 10.30h 
 

Equip de Pastoral: Josep Sanz, Joan Verdés, Encarna Jutglà, Marta Canals, Isabel 
Esteban i Berta Tarragó 

 

Orientació Psicopedagògica: Anna Ruhí 
 

Administració:   Jordi Canal i Cristina Albert 
 

Consergeria:    Anna Ferrando i Mari Carmen Mena 
 

Secretaria:    Miguel Ángel Sánchez i Rebeca Cangas 
 

Biblioteca:    Montes Cobo i Alexandra Torras 
 

Mitja Pensió:   Àngels Anglà                     



 

   

 

 

   

 

SORTIDES I ACTIVITATS:  

 

Data Activitat Lloc 

1r trimestre 

21/10 Sortida pel dia del Pare Claret  Montserrat 

24/10 Celebració del dia del Pare Claret Col·legi 

28 i 29/11 Taller d’insectes: “El món dels invertebrats”  Col·legi 

19/12 “El conte de Nadal” Teatre Regina 

2n trimestre 

20 i 27/01 
Sortida al CRIP: Centre d’ interpretació 
paleontològica  

Hostalets de Pierola (Anoia)  

30/01 Celebració DENIP  Col·legi   

30/01 al 3/02 
“Les escultures del barri”  
Recorregut literari pels carrers de Gràcia  

Gràcia  

17/02 Celebració de la Festa del Carnaval Col·legi 

23/03 Sortida al Molí Paperer Capellades 

3r trimestre 

21/04 Celebració del dia de Sant Jordi  Col·legi 

25 i 26/04 “5 al dia” Mercabarna 

Maig (Pendent de 
determinar) 

Taller de prevenció i control de la contaminació 
acústica  

Col·legi 

31/05 Educació Física: Canal Olímpic  Castelldefels (Baix Llobregat)  

19 al 21/06  Convivències a L’ocell Corçà (Girona) 

 

 
REUNIONS DE PARES: 
 
Reunió famílies - tutors/es 3r i 4t d'EP  

28/09/22  

a les 18.00 h.  20/12/22  

13/03/23  

14/06/23  a les 17.45 h.  
  

 
  



 

   

 

 

   

 

  

DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC 

OBJECTIUS GENERALS QUE ENS PROPOSEM AL CICLE MITJÀ 

 
Organització 

- Començar les tasques escolars sense pèrdues de temps. 

- Planificar l’estudi per tal de no fer les coses a l’últim moment, amb presses i malament. 

- Fer els exercicis i els treballs a la llibreta de manera organitzada per tal que serveixin per a l’estudi. 

- Ser capaç d’organitzar-se el material escolar de manera que quan es necessiti el pugui trobar ràpidament i 
en bon estat d’ús. 

 
Autonomia 

- Treballar sol i en silenci sense control dels adults. 

- Ser capaços de pensar per ells mateixos, raonar i prendre decisions en aquelles coses que són responsabilitat 
seva. 

 
Responsabilitat 

- Responsabilitzar l’alumne/a de tot allò que li correspon: preparar el material que necessita, la roba d’esport, 
els llibres, les llibretes, l’esmorzar... 

- Assumir la responsabilitat de tirar endavant els estudis (si és possible per gust i no per obligació). Això 
implica esforç i constància. 

 
Puntualitat 

- Arribar amb temps suficient a l’escola per evitar nervis i presses d’última hora. 

- Lliurar els exercicis i treballs el dia i l’hora indicats pels mestres. 
 
Significació 

- Realitzar un aprenentatge significatiu. 

- Treballar per a aprendre. Acabar les feines sabent quina finalitat tenien. 
 
Respecte 

- Respectar les coses pròpies i les dels altres, tenir-ne cura i no tocar allò aliè sense permís. 

- Respectar el dret dels companys a poder escoltar les explicacions dels professors. 

- Respectar el silenci en una celebració religiosa, al cinema, en una conferència, durant l’explicació del 
professor, quan té la paraula un company, etc. 

- Comprendre les limitacions d’espai, temps i material. 

- Respectar la manera de fer, ser i sentir dels altres i valorar la diversitat. 
 
Comunicació 

- Comunicar-se amb claredat, dins les possibilitats de la seva edat, oralment i per escrit. 

- Fer una lletra entenedora i presentar els treballs en condicions. 

- Evitar les faltes d’ortografia i fomentar la revisió dels escrits abans de presentar-los. 

- Fomentar la lectura comprensiva, tan en veu baixa, com en veu alta. En aquesta última, tenir cura de la 
dicció. 

 
Raonament i creativitat 

- Estimular els processos de raonament: anàlisi, inducció, deducció, relacions, etc. 

- Desenvolupar la sensibilitat cap a les arts en general. 

- Fomentar la creativitat i la imaginació 
 
Autoestima 

- Que l’alumne/a se senti valorat, tan pel seus resultats com per les seves accions. 

- Que l’alumne se senti integrat i apreciat pel grup. 


