
Un nou curs.

#SantErmengol



 
Hola, famílies!

Us comunico diferents punts d’interès del 
proper curs 2022-2023. Recordeu que també podeu seguir
informades a través de la nostra pàgina web ermengol.ad o

mitjançant els nostres perfils de Twitter i Instagram.
 

En nom del Patronat Rector, l’equip directiu, l’equip docent i
d’administració i serveis, us agraïm la vostra confiança, ja que
sense vosaltres no seria possible el nostre projecte d’escola.

 
Bon estiu!

 
Maria Josep Pascual

Directora
 

http://www.ermengol.ad/


#SantErmengol

Inici curs.



INFANTIL 2,5 anys divendres 9, dilluns 12 i dimarts 13, segons horari
individualitzat comunicat per la Cap d’Estudis d’Infantil.

INFANTIL 3 anys divendres 9, dilluns 12 i dimarts 13, segons horari
individualitzat comunicat per la Cap d’Estudis d’Infantil.

INFANTIL 4 i 5 anys  divendres 9, a les 9:00h.
 

PRIMÀRIA divendres 9, a les 9:00h.
 

1r ESO divendres 9, a les 8:00h.
2n, 3r, 4t ESO  dilluns 12, a les 8:00h.
BATXILLERAT dilluns 12, a les 8:00h.

 
 

Recordeu que el primer dia d’escola pot haver-hi 
dificultats d’aparcament a l’hora de l’entrada.



Reunions de
famílies.

#SantErmengol



INFANTIL
Dimarts 6 de setembre

18:30h  EI2 i EI3
19:00h  EI4 i EI5

 
 
 

PRIMÀRIA
Dilluns 5 de setembre
18:30h  EP1, EP2, EP3

EP4, EP5 i EP6
 
 

 
ESO

Dijous 15 de setembre
18:30h  S1, S2, S3 i S4

 
 
 
 

BATXILLERAT
Dijous 15 de setembre

18:30h  B1 i B2
  

 
 

Totes les reunions es realitzaran a les aules.



Llibres i
material
escolar.

#SantErmengol



- A la pàgina web del col·legi podeu consultar el llistat dels llibres de
text, de lectura i del material escolar. 

 
- Els llibres de lectura d’ESO i Batxillerat s’han d’adquirir després de la

presentació de la matèria per part del docent.
 

- Seguirem realitzant el projecte “llibres socialitzats” impulsat per
l’Escola Verda.  Ben aviat rebreu un correu electrònic amb tota la

informació referent a l’intercanvi de llibres, amb algunes modificacions
degut a la implementació de la nova Llei educativa. 

 
- Els qui no tingueu confirmada l’optativa que farà el vostre fill/a no heu
de comprar el llibre d’aquesta matèria fins no tenir la confirmació per

part de l’equip docent de l’escola. 
 



 
- L’agenda d’Infantil i Primària es repartirà al col·legi el primer dia

d’escola.
 

- Les bates i l’equipament d’Educació Física d’Infantil i Primària els
trobareu a Betes i Fils (Avda. Verge de Canòlich, 45 Local 2 – Sant Julià

de Lòria). Es va enviar el comunicat a l’abril de 2022.
 

- Degut a les despeses derivades del material escolar (per exemple,
agenda EI/EP, projectes de tecnologia, fotocòpies, etc.) es procedirà a

carregar un import de 40€ a l’inici del curs escolar en un únic rebut per
a tot el curs 2022-2023. Aquest import no comprèn els llibres de text,

llibres de lectura ni les sortides d’aprenentatge.
 



Assegurança
escolar.

#SantErmengol



 
Atenció! 

Els alumnes han de tenir l’Assegurança Escolar 
Obligatòria en el moment de la renovació de matrícula i 

per tant, des del primer dia de curs.
 
 



Menjador
escolar.

#SantErmengol



- El preu del servei de menjador escolar és de 95€ mensuals. Es
facturaran 10 mensualitats, de setembre a juny.

 
- Per als alumnes de 2n de Batxillerat seran 8 mensualitats, de

setembre a abril, ambdós inclosos. Al mes de maig es facturarà pels
dies que es queden a dinar a l’escola.

 
- Es facturarà el rebut del servei de menjador en la primera setmana del

mes, excepte al setembre, que es farà dins de la segona quinzena del
mes.

 
 
 
 
 



 
- Per fer ús del servei del menjador escolar cal estar al corrent de

pagament dels rebuts dels cursos anteriors. 
 

- Els dimecres i divendres, havent dinat, hi haurà servei de transport
escolar per als alumnes d’ESO i Batxillerat que s’hagin quedat al

menjador. 
 

- Els alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries han de
presentar la renovació de la certificació mèdica, segons el model oficial.

La cuina escolar no elabora els menús especials per al·lèrgies i
intoleràncies, caldrà que l’alumne/a s’aculli a d’altres possibilitats com

contractar el servei de la cuina centralitzada o portar-se el dinar. 
 

- Les normes del menjador es poden consultar a la pàgina web de
l’escola.

 
- Podeu consultar el pla de menús a la pàgina web del col·legi.

 
 
 
 
 



Activitats
extraescolars.

#SantErmengol



Les activitats programades per l’Associació de Famílies 
(AFA Sant Ermengol) i el Club Esportiu (CLESER) 

us les comunicaran aquestes entitats. 
 

Així mateix el col·legi informarà sobre les activitats extraescolars
pròpies (Taller de creació artística i Grups AMJ) i l’oferta de SUMEM 

PER EDUCAR per a la formació de la comunitat educativa. 
 
 
 
 
 
 



Entrades i
sortides

alumnes.

#SantErmengol



- Les famílies que acompanyeu els vostres fills i filles en vehicle
particular heu d’estacionar al pàrquing del camp de futbol. Els alumnes

petits han d’anar acompanyats pels pares i mares fins a la rampa
d’accés al col·legi, i si són d’Infantil, fins a l’edifici Falgueró. Només es pot
accedir amb vehicle a l’entrada principal del col·legi (Edifici Fundacional)

en els casos que l’alumne/a tingui alguna necessitat determinada. 
 

- Cal ser puntuals. Uns 20 minuts abans de l’inici de les classes hi haurà
personal de l’escola que tindrà cura dels estudiants que van arribant.

També cal ser puntuals a l’hora de recollir-los a la tarda, entre les
16.50h i les 17.00h els d’Infantil i Primària, i a les 16.15h els de

Secundària. 
 

- Podeu consultar els horaris lectius a la pàgina web del col·legi. 
 
 



Justificació
absències i

retards.

#SantErmengol



Totes les absències i retards dels alumnes s’han 
de notificar i justificar a través de la plataforma Educamos. 

 
En funció del nombre d’absències i retards, l’escola ha de 

comunicar-ho al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior 
(Decret 27/03/2019).

 
 
 
 
 
 



Servei
acollida

alumnes.

#SantErmengol



INFANTIL
 

S’ofereix el servei gratuït de l’aula d’acollida per als alumnes 
d’Infantil amb prèvia inscripció i amb aforament limitat. 

 
 

PRIMÀRIA
 

Per a les famílies que ho necessitin els alumnes de Primària són 
acollits gratuïtament a les 8.00h a la seva secció.

 
 
 
 



Bon curs!

#SantErmengol
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