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ORIENTACIONS DE CARÀCTER GENERAL 

CURS 2022-2023 

 

 

  
FEP La Sagrera EE 

(Escola Especialitzada La Sagrera). 

Carrer Badajoz, 130-134 

08018 Barcelona. 

Telèfon: 933 003 842/ 689 310 695 

Correus electrònics 

dir.sagrera@fep.cat 

admin.sagrera@fep.cat 

escolalasagrera@gmail.com 

Servei d’administració i informació: Sra. Glòria Ventosa. 

Horari: 9h a 13 h i 14:30 h a 16h 

 
 
1. Consideracions generals  

 

Seguint les indicacions del Departament d’Educació en allò que fa referència a l’inici 

del curs escolar, especificades a l’ ORDRE EDU/113/2022, de 3 de maig, que fixa la 

reducció d’una hora lectiva diària a l’educació infantil i l’educació primària (a la que 

es considera inclosa l’Educació Especial) l’Escola obrirà les seves portes el dia 5 de 

setembre per a tot l’alumnat.  

 

L’horari del mes de setembre serà el següent:  

✓ De 9,20 a 13:30 Activitats lectives  

✓ De 13:30 a 15:30 Servei de Menjador i Esbarjo  

✓ De 15:30 a 16:30 Activitats no-lectives i de lleure educatiu, no obligatòries.  

 

Les quotes de l’escola pel curs 2022-2023, aprovades pel Consell Escolar i 

presentades al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

✓ Activitats i Serveis: 117,00€  

✓ Servei de Menjador i esbarjo: 137,00€  

✓ Tiquet menjador: 10 €    
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A principis de setembre es farà la difusió del Calendari escolar i les orientacions 

sanitàries a totes les famílies, així com totes les incidències i canvis en la normativa 

vigent. 2  

Seguirem amb els procediments actuals d’informació i missatgeria del clickedu, 

correu electrònic i WhatsApp.  Us preguem que guardeu al vostre telèfon mòbil aquest 

número 689 310 695 i rebreu informacions diverses i els recordatoris de fets i 

esdeveniments. Aquesta via de comunicació serà només informativa, per tant 

us demanem que no contesteu ni feu consultes.  

 

La comunicació entre les famílies i els tutors/es corresponents es farà principalment 

a través de la plataforma Clickedu,. A principis de setembre us informarem el grup 

al que pertany el vostre fill o filla i el tutor o tutora pertinent i us donarem les claus 

d’accés al clickedu a les famílies de nova incorporació  

 

2. Principis organitzatius de l’escola  

 

a. CALENDARI  

D’acord amb el calendari escolar fixat pel Departament d’Educació, les classes 

s’iniciaran el dilluns 5 de setembre de 2022 i finalitzaran el dijous 22 de juny de 2023.  

 

Durant el curs escolar, tenen consideració de vacances:  

- Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos.  

- Setmana Santa: del 3 d'abril al 10 d'abril de 2023, ambdós inclosos.  

 

Els dies de lliure disposició, escollits pel nostre centre en el marc del calendari 

escolar són:  

✓ 1er trimestre (el més llarg dels tres)  

Dilluns 31-10-22  

Divendres 9-12-22  

✓ 2on trimestre  

Dilluns 20-02-23  

Divendres 17-03-23  

✓ 3er trimestre  

Divendres 02-06-23 *  
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(*el calendari de l’Ajuntament de Barcelona marca com a festiu el dia 5 de juny, i 

no la 2na Pasqua com era habitual, per tant, d’acord amb les darreres orientacions 

del Consorci d’Educació de Barcelona, s’ha fet el canvi del dia de lliure disposició, 

no serà el 26 maig com ja us havíem dit, sinó el 2 de juny)  

 

L’ horari lectiu del centre, d’octubre a maig és de 9:20 a 13:00 al matí i de 15:00 

a 16:30 a la tarda.  

 

Jornada continuada. El dia 21 de desembre del 2022 i del 6 al 22 de juny del 2023 

tots els alumnes de l’escola faran la jornada continuada de 9:15 a 14 h. Els alumnes 

que facin ús del servei de menjador, sortiran entre les 14:30 i les 15 h. 

 

 

b. ENTRADES I SORTIDES  

 

Per evitar aglomeracions en les primeres hores d’accés al centre, l’accés a les aules 

serà esglaonat, permetent que l’alumne quan arribi vagi directament a la seva classe.  

 

✓ Acollida matinal: 9:00h, per a totes les famílies que ho necessitin per qüestions 

laborals. Cal que ho sol·liciteu expressament a l’administració del centre.  

 

✓ Horari dels grups Anglada-Camarasa, Carme Rovira, Isona Passola, Pilar 

Aymerich i Antoni Gaudí:  

- Entrada a l’escola 9.20 (matí) i 15:00 h (migdia)  

- Sortida: 13:00 (migdia) i 16:25 (tarda)  

 

✓ Horari dels grups Pilarín Bayés, Lola Anglada, Joan Miró i Ramon Casas  

- Entrada a l’escola 9.25 (matí) i 15:0 h (migdia)  

- Sortida: 13:00 * (migdia) i 16:30 (tarda)  

(*) en el cas de l’alumnat que no faci ús del servei de menjador.  

 

3. Material i equipament  

 

- El primer dia del curs, cada tutor o tutora us concretarà el material específic per a 

cada grup. Podeu reutilitzar tot aquell material del curs anterior que estigui en 

condicions.  
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- Les “carpetes d’aprenentatge” es podran comprar a l’escola a partir de l’octubre. 

Els llibres de lectura es concretaran durant el mes de setembre.  

- És obligatori l’embolcall reutilitzable o carmanyola (tupper) pels esmorzars 

S’aconsella, per continuar amb la dinàmica dels darrers cursos, que els dimecres 

portin fruita.  

- Per a realitzar les activitats de l’àmbit de l’educació física és obligatori 

l’equipament esportiu de l’escola. El trobareu a la botiga ABACUS de La Rambla 

del Poblenou, 54 (telf.937071531)  

 

4. Orientacions sanitàries. 

 

Quan un noi o noia arriba a l’escola amb una malaltia transmissible, exposa els altres 

al perill del contagi. Per tant convé que no assisteixi a l’escola cap infant malalt 

✓ Un alumne no pot assistir a l’escola quan PRESENTI: 

- Febre.  

- Processos diarreics. 

- Vòmits repetits. 

- Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen informe del pediatre 

amb el diagnòstic que no són contagioses). 

- Conjuntivitis infecciosa sense tractament. 

✓ En el cas que es detecti la presència de POLLS, caldrà un tractament de manera 

immediata i cal que l’alumne no vingui a l’escola fins que tots els paràsits hagin 

estat eliminats. 

✓ En el cas de ferides obertes aquestes s’han de dur degudament desinfectades i 

protegides amb gasses, tiretes o equivalent. 

✓ Si algun estudiant requereix medicació mentre es troba a l’escola o ha de fer 

algun règim especial, es indispensable que s’especifiqui per escrit el nom, l’horari 

i la dosificació corresponent en el model que us adjuntem, acompanyat d’una 

còpia de la recepta del metge. Altrament no podrem fer aquest servei.  En cap 

cas es donarà cap mena de medicació 

✓ En cas d’indisposició s’avisarà la família per a que vingui a recollir l’alumne.  

✓ En el cas de necessitar assistència mèdica urgent s’avisarà una ambulància i al 

mateix moment a la família.  

✓ En cas de lesió dins l’horari escolar es facilitarà a la família els documents 

necessaris, així com les adreces dels centres mèdics concertats amb  
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l’assegurança escolar, per a que li donin l’assistència mèdica (Si la família opta per 

un altre centre mèdic, ja sigui públic o privat, que no figuri en el llistat, els costos que es 

puguin ocasionar d’aquesta visita/tractament no estaran coberts per l’asseguradora, com 

tampoc per l’escola). 

 

 

La Direcció  

Barcelona 1 de setembre de 2022 

 


