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Horaris del curs

Inici del curs: 6 de setembre (INFANTIL i PRIMÀRIA) i 7 de setembre (ESO)

Horari infantil i primària Horari de l’ESO

Dilluns a divendres
● Matí: 9 a 13
● Tarda 15:30 a 17:30

*Sortida flexible a infantil: 17:15 a 17:30

● Matins dilluns a dijous
○ 8 a 13:30

● Matí divendres: 8 a 14:30
● Tardes dilluns, dimarts i dijous

○ 15:15 a 17:15

A partir del 5 de setembre activarem el curs 22-23 al Clickedu i ja podreu consultar-hi els
horaris, els professors i els companys.
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Durant tot el mes de setembre, a educació infantil i primària, garantim el servei educatiu
en l’horari habitual, de 9 a 13h i de 15:30 a 17:30h, des del primer dia d’escola. Amb la
modificació de les dates d’inici de curs, el Departament d’Educació va estipular una hora
lectiva menys a les tardes del mes de setembre. En el cas del nostre centre, aquesta
mesura no afecta l’horari d’atenció a l’alumnat. Tots els grups comptaran amb activitats no
curriculars relacionades amb el projecte educatiu Vedruna en aquesta hora de la tarda.
Els alumnes estaran a càrrec de monitors o bé, docents voluntari.

Tutories

Quadre de tutories del curs (hi ha alguna novetat respecte la informació de juliol)

Reunions de mares i pares

A partir del 6 de setembre els/les tutors/es convocaran reunions per a informar-vos del
nou curs. Probablement algunes reunions coincidiran. Podreu contactar amb el tutor/a per
aclarir dubtes. Les reunions seran presencials.

Entrades i sortides de l’escola

Amb la normalització de la situació recuperarem l’entrada i sortida de l’escola pel carrer de
Garcilaso per a totes les etapes.

Dades dels alumnes

Reviseu les dades de contacte al ClickEdu. Si heu canviat d'adreça, mòbil,... la informació
actualitzada és clau per avisar-vos. Comproveu que podeu accedir, en cas que no pugueu
demaneu renovar la contrasenya. Qualsevol dubte contacteu amb secretaria
(secretaria@escoladelcarme.cat) .
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Llibres

Els qui vau fer la comanda de llibres i vau demanar que els enviessin a l’escola, a partir
del 6 de setembre els repartirem a les classes. Els continguts digitals (llicències digitals)
els rebem a l’escola i els instal·lem al Clickedu o bé lliurem les llicències als alumnes.
Reclamacions sobre la comanda de llibres:
Incidències i devolucions:
Dins de l’espai web a la part superior hi ha un espai per contactar amb Llibres Text i
comunicar qualsevol incidència (canviar per defectuós, mal servit...). Llibres Text us
informarà directament de com es solucionarà i quina gestió es realitzarà.
L’espai web també compta amb un espai per devolucions des de on us informa com
realitzar-ho. No s’accepten devolucions sense l’autorització corresponent de LLIBRES
TEXT S,L., ni devolucions realitzades després de 15 dies d’haver començat el curs.
A través del vostre espai web també podreu consultar les vostres factures.
Per qualsevol consulta podeu contactar amb LLIBRES TEXT SL a través de:

● Correu electrònic: consultavedrunacat@llibrestext.com
● Horari d'atenció al públic: de 9:30h a 13h - tel. 972 527 427
● Nota: Imprescindible disposar del número de reserva

Bates i xandalls

A mesura que vagin arribant les comandes de bates i xandalls, us anirem avisant, perquè
pugueu recollir-les durant la setmana vinent.
Incidències i devolucions:
Des de la mateixa pàgina web de Rompoda accedint a través de ClickEdu.

Entrega d'informes i butlletins als pares i mares d'alumnes.

1r trimestre: Primària- ESO: a partir del 18 de desembre
2n trimestre: Primària -ESO: a partir del 19 de març
3r Trimestre: E. Infantil - Primària- ESO: a partir del 18 de juny
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Oferta d’activitats extraescolars del curs 22-23

Oferta i inscripció a les activitats extraescolars del curs 22-23
VCS extraescolars 2022-23

Calendari del curs
Festes, celebracions i dates a tenir presents.

2022 set 5 dilluns FESTIU LOCAL / INICI 1r TRIMESTRE A L'EI I L'EP

2022 set 6 dimarts TRIMESTRE INICI CLASSES A L'EI I L'EP

2022 set 7 dimecres TRIMESTRE INICI 1r TRIMESTRE A L'ESO

2022 set 11 diumenge FESTIU DIADA NACIONAL

2022 oct 12 dimecres FESTIU EL PILAR

2022 oct 28 divendres CELEBRACIÓ LA CASTANYADA

2022 oct 31 dilluns FESTIU LLIURE ELECCIÓ

2022 nov 1 dimarts FESTIU TOTS SANTS

2022 nov 22 dimarts CELEBRACIÓ SANTA CECÍLIA

2022 des 2 divendres TRIMESTRE FINAL 1r TRIMESTRE

2022 des 5 dilluns TRIMESTRE INICI 2n TRIMESTRE

2022 des 6 dimarts FESTIU CONSTITUCIÓ

2022 des 8 dijous FESTIU LA IMMACULADA

2022 des 9 divendres FESTIU LLIURE ELECCIÓ

2022 des 16 divendres
BUTLLETINS EP i
ESO REPARTIMENT

2022 des 18 diumenge CELEBRACIÓ LA MARATÓ TV3

2022 des 22 dijous FESTIU 1r dia de VACANCES DE NADAL

2023 gen 8 diumenge FESTIU Últim dia de VACANCES DE NADAL

2023 gen 27 divendres BUTLLETINS EI REPARTIMENT

2023 gen 30 dilluns CELEBRACIÓ DIA DE LA PAU

2023 gen 27 divendres BUTLLETINS Lliurament a EI

2023 feb 16 dijous CELEBRACIÓ DIJOUS GRAS

2023 feb 17 divendres CELEBRACIÓ CARNESTOLTES
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2023 feb 20 dilluns FESTIU LLIURE ELECCIÓ

2023 mar 16 dijous TRIMESTRE FINAL 2n TRIMESTRE

2023 mar 17 divendres FESTIU LLIURE ELECCIÓ

2023 mar 20 dilluns TRIMESTRE INICI 3r TRIMESTRE

2023 mar 31 divendres BUTLLETINS Lliurament a EP i ESO

2023 abr 1 dissabte FESTIU 1r dia de VACANCES DE SETMANA SANTA

2023 abr 10 dilluns FESTIU DILLUNS DE PASQUA

2023 abr 21 divendres CELEBRACIÓ DIADA DE SANT JORDI

2023 mai 1 dilluns FESTIU

2023 mai 15 dilluns FESTIU LOCAL

2023 mai 22 dilluns CELEBRACIÓ SANTA JOAQUIMA

2023 jun 5 dilluns FESTIU A L'ESO LLIURE ELECCIÓ

2023 jun 11 diumenge CELEBRACIÓ COMIAT ES4

2023 jun 20 dimarts TRIMESTRE FINAL 3r TRIMESTRE a ESO

2023 jun 21 dimecres BUTLLETINS Lliurament a EI i EP

2023 jun 22 dijous TRIMESTRE FINAL 3r TRIMESTRE a EI i EP

2023 jun 29 dijous BUTLLETINS Lliurament a ESO

Beques per a alumnat amb necessitats educatives específiques

En relació amb la convocatòria de beques per a alumnat amb necessitats educatives
específiques, us comuniquem que teniu disponible la informació corresponent a la pàgina
web: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre.

Convalidació de matèries per simultaneïtat d’estudis de música

Els alumnes que cursen l'ESO i, simultàniament, estudis de música en conservatoris,
centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la
convalidació o el reconeixement de matèries d'ESO
Trobareu més detall de la informació a la plataforma a l’apartat d’arxius -> carpetes
públiques-> secundària -> convalidacions
Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria de l’escola (edifici de l’ESO) fins el 13
d’octubre.
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Quotes i serveis

El cost escolar el trobareu al següent enllaç:
220718 VCS Quotes 2022-23

Contacte

Horari de recepció: 9 a 18

Telèfon de contacte: 93 725 13 64

Formulari de contacte: https://vedrunacarmesabadell.cat/contacte/

Correu-e de contacte (rebuts, menjador, acolliment): secretaria@escoladelcarme.cat

Correu-e de contacte (extraescolars): extraescolars@escoladelcarme.cat

Correu-e de contacte de l’AMPA: ampa.elcarme.sbd@gmail.com
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