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Benvolgudes famílies, 

Abans de res volem desitjar-vos unes bones vacances i alhora comunicar-vos diversos 
temes d’interès per preparar el proper curs 2018 – 2019 que també trobareu al nostre 
web. Aquest curs rebeu aquesta carta unificada per a totes les etapes INFANTIL, 
PRIMÀRIA i ESO. Us preguem que la llegiu amb atenció, ja que hi ha molts punts 
diferents als anys anteriors. 
 
 
 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 
MATINS 
- L’entrada d’EDUCACIÓ INFANTIL s’efectuarà habitualment per la 

porta d’accés del c. Marquesa de Vilallonga, 33 (porta parada 
autocars) 

- Horari: de 9 a 9.15h  
- Servei de permanència opcional disponible des de les 8.30h.  

 
TARDES 
- L’accés s’efectuarà per la porta principal del c. Escoles Pies 134. 
- Horari de recollida: 16.40h.  
- No hi ha servei de permanència. 
- TOTS ELS DIVENDRES LA SORTIDA SERÀ A LES 16h. 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
MATINS 
- L’entrada de PRIMÀRIA s’efectuarà per la porta principal de l’escola (C. Escoles Pies, 

134) per després accedir al pati central per a la benvinguda matinal. 
- Horari d’entrada: a les 9h . 
- Servei de vigilància matinal a les 8.45h.  
- Servei de permanència opcional disponible des de les 8.30h per alumnes de 1r i 2n de 

primària (aules de parvulari). 
- Les famílies hauràn de sortir del recinte per la porta principal a les 9h. 

 
TARDES 
- L’accés a l’escola serà per la porta principal (C. Escoles Pies, 134), que s’obrirà a les 

16.40h. 
- A les 16.50h es podrà accedir a la pista central on es realitzaran les sortides pel 

micròfon com habitualment. 
- A les 17h qui no hagi estat recollit (1r, 2n i 3r PRI) anirà a la recepció de Torre 2 

(Parvulari). 
- Els alumnes a partir de 4t de Primària podran sortir al pati a les 17h fins que els 

vinguin a recollir (NO HI HA VIGILÀNCIA)  
- Els alumnes que marxin sols a casa o extraescolars, hauran d’informar amb la 

corresponent autorització. 
- TOTS ELS DIVENDRES LA SORTIDA SERÀ A LES 16h. 

HORARIS D’ACCÉS A L’ESCOLA 
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ESO  
MATINS  
- Entrada a les 8.55h.  
- Abans d’aquesta hora no podran accedir a les aules i s’esperaran al pati central.  
- L’alumnat no podrà entrar a classe a partir de les 9.05h i romandrà a la sala de retards 

fins a la següent hora de classe. 
 
MIGDIA  
- Els alumnes d’ESO que dinen fora del col�legi podran sortir un cop acabades les 

classes del matí i tornaràn a entrar a les 15h. S’haurà de signar l’autorització 
corresponent. 

- Els alumnes de 4t d’ESO que dinen al col�legi, podran ser autoritzats a sortir del 
recinte escolar de 14.30 a 15h.  

 
TARDES  
- L’hora habitual de sortida és a les 17h. 
- Els dies d’Educació Física l’alumnat acaba a les instal�lacions del Sagrat Cor de Sarrià 

a les 16.30h. 
- 1r i 2n d’ESO TOTS  els divendres sortida a les 16h. 
- 3r i 4t d’ESO TOTS els divendres sortida a les 14h. 
 
 
 
 
 
- El passatge deixa de ser zona d’ús de les famílies. 
- L’espai d’esbarjo d’Educació Infantil romandrà tancat per la tarda. 
- En funció de les extraescolars podrà variar l’ús de la pista central.  
- La pista central (depenent d’extraescolars) i el jardí romandrà obert de dilluns a 

dijous fins les 18h.  
- Els divendres el tancament del recinte serà a les 17h. 
- Us recordem que per la tarda NO HI HA SERVEI DE PERMANÈNCIES NI 

VIGILÀNCIA: preguem puntualitat 
- NO ESTÀ PERMESA L’ENTRADA DE GOSSOS AL RECINTE ESCOLAR 
- NO ESTÀ PERMÈS FUMAR DINTRE DEL RECINTE ESCOLAR 
 
 
 
 
 
Directora – Caterín Triay        ctriay@johntalabot.com 
Direcció Educació Infantil – Mercedes Triay    mtriay@johntalabot.com 
Coordinadora d’Educació Primària – Isabel Illa  iilla@johntalabot.com 
Coordinadora d’ESO – Carolina Bravo    cbravo@johntalabot.com 
Coordinadora del Departament d’anglès - Carole Turner cturner@johntalabot.com 
Secretaria d’escola: Gemma Roig / Alfonso López-Palacios 
 EMAIL CONTACTE PARVULARI    parvulari@johntalabot.com 
 EMAIL CONTACTE PRI I ESO     recepcion@johntalabot.com 
Administració – Silvia Iglesias     siglesias@johntalabot.com 
Administració – Araceli Pina     apina@johntalabot.com 

ORGANIGRAMA 

NORMATIVA DEL RECINTE ESCOLAR 



  INFORMACIÓ GENERAL 

DEL CURS 2018 - 2019 

 

 3/ 8 

 
 
 
 
 
P3 

Miss Laura Healy      lhealy@johntalabot.com 
Cristina Abellán      cabellan@johntalabot.com 
 
P4 

Crsitina Martínez-Iglesias     cmartineziglesias@johntalabo.com 
Miss Marnie Falcón      mfalcon@johntalabot.com 
 
P5  

Montse Duran       mduran@johntalabot.com 
Miss Sylvie Pavlakovich     spavlakovich@johntalabot.com 
 
1r de primària 

Marta Cortada       mcortada@johntalabot.com 
Miss Sylvie Pavlakovich     spavlakovich@johntalabot.com 
 
2n de primària 

Isabel Illa       iilla@johntalabot.com 
Miss Carole Turner      cturner@johntalabot.com 
 
3r de primària 

Rut García       rgarcia@johntalabot.com 
Miss Carole Turner      cturner@johntalabot.com 
 
4t de primària 

Anni Guijarro       aguijarro@johntalabot.com 
Mr. Neil Bertram      nbertram@johntalabot.com 
 
5è de primària 

Ana Ayesta       aayesta@johntalabot.com 
Miss Aleda Kovacs      akovacs@johntalabot.com 
 
6è de primària 

Rosario Ambrosio      rambrosio@johntalabot.com 
 
1r d’ESO 

Maria Busquets       mbusquets@johntalabot.com 
 
2n d’ESO 

Emi Montagut       emontagut@johntalabot.com 
 
3r d’ESO 

Marta Viñamata      mvinamata@johntalabot.com 
 
4t d’ESO 

Isabel de Gispert      idegispert@johntalabot.com

TUTORIES 
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Aquest curs les reunions informatives de primària són excepcionalment abans de l’inici del 
curs per tal de poder donar tota la informació i la normativa de la nova logística escolar. 
Totes les reunions, excepte P3, començaran a l’aula de P5 i després cada curs anirà amb 
les tutores a les classes corresponents per la informació acadèmica. 
  

P3 Dimecres  5 de setembre 17h Aula de P3 
P4 Dijous  6 de setembre 17h Aula de P5 
P5 Dijous  6 de setembre 17h Aula de P5 

1r de primària Dimecres  5 de setembre 19.30h Aula de P5  
2n de primària Dimecres  5 de setembre 19.30h Aula de P5 
3r de primària Dimecres  5 de setembre 19.30h Aula de P5 
4t de primària Dijous  6 de setembre 19.30h Aula de P5 
5è de primària Dijous 6 de setembre 19.30h Aula de P5 
6è de primària Dijous 6 de setembre 19.30h Aula de P5 

1r ESO Dijous 13 de setembre 19h Aula de P5 
2n ESO Dijous 13 de setembre 19h Aula de P5 
3r ESO Dijous 13 de setembre 20h Aula de P5 
4t ESO Dijous 13 de setembre 20h Aula de P5 

 
L’assistència a les reunions d’inici de curs és MOLT IMPORTANT pel bon funcionament i 
compromís família-escola. La durada aproximada de les reunions serà de 2 hores. 
 
 
 
 
 
 
Trobareu al nostre web el compendi de butlletes d’inscripció i autoritzacions que haureu 
d’emplenar i entregar el dia de les REUNIONS DE PARES. 
 
 

OBLIGATÒRIES 
 
- Autorització sortides curs 18-19 
- Autorització imatges web 
- Autorització per rebre correus electrònics 

informatius de l’escola 
- Autoritzacions Educació Física ESO 
 
 
 
 
 
 

OPCIONALS 
 

- Inscripció permanències matinals 
- Inscripció extraescolars (tot hi haver fet 

reserva via email)  
- Autorització acompanyament i recollida 

extraescolars 
- Autorització alumnes PRI per anar sols a casa 
- Autorització sortida per a no usuaris de mitja 

pensió (ESO)  
- Autorització 4t d’ESO migdia 
- Intoleràncies i al�lèrgies 

 

REUNIONS INFORMATIVES 

AUTORITZACIONS I INSCRIPCIONS 
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Dia:  divendres 7 de setembre de 2018 
Horari: de 8.30 a 14h 
Lloc:  P3, P4 i P5 – Torre d’infantil 
 1r a 5è de primària – Torre de primària 
 6è de primària i ESO – Torre de secundària 

 
El pagament no es podrà realitzar amb targeta de crèdit. 
No es lliurarà cap material que no hagi estat abonat prèviament. 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Tot el material escolar (material didàctic, material d’art, fotocòpies, 
material esportiu, recursos audiovisuals, llibres de biblioteca, butlletí de 
notes, etc.) el proporcionarà l’Escola. L’import d’aquest material es 
cobrarà dins el rebut del mes de setembre. 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA i ESO 
 
Tot el material de classe d’ús individual i d’ús comú el proporciona l’escola (fulls, 
fotocòpies, pintures, ceres, carpetes, material d’art, material per a les pràctiques de 
laboratori, llibres de biblioteca, butlletins de notes, etc).  
L’import d’aquest material es cobrarà dins el rebut del mes de setembre. 
 
 
 
 
 
 
 

Dilluns 3 de setembre Dimarts 4 de setembre Dimecres 5 de setembre 

12h 
Llengua catalana 9h Llengua castellana 9h Biologia i Geologia 
Ciències socials 

11h 
Física i química   

15.30h Matemàtiques 
Ed. Visual i plàstica 
(entrega i defensa) 

 
13h 

Oral English 
(entrega i defensa) 

 
 
 
 
 

MATERIAL 

VENDA DE LLIBRES 

CALENDARI  D’EXÀMENS DE SETEMBRE - ESO 
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EL CURS COMENÇARÀ EL 12 DE SETEMBRE DE 2018  
EL CURS FINALITZARÀ EL 21 DE JUNY DE 2019 

 
VACANCES DE NADAL:  Del 22 de desembre al 7 de gener de 2019 
ÚLTIM DIA DEL 1r TRI:  21 de desembre 

 
SETMANA SANTA:   Del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos 
ÚLTIM DIA 2n TRI:   Dia 12 d’abril 

 
ÚLTIM DIA 3r TRI:   Dia 21 de juny 

 
DIES FESTIUS 2018:            24 de setembre (La Mercè) 

12 d’octubre (Pilar /Festa nacional) 
1 de novembre (Tots Sants) 
6 de desembre (Dia de la Constitució) 

 
DIES FESTIUS 2019:  (pendent de publicació al DOGC de les  

FESTES LOCALS 2019) 
1 de maig (Dia del Treballador/a) 
10 de juny (Segona Pasqua) 

 
DIES FESTIUS DE LLIURE  
DISPOSICIÓ:   2 de novembre (Pont de Tots Sants) 

7 de desembre (Pont Constitució) 
4 de març (Carnestoltes) 

 
 
 
DATES PREVISTES PER FESTIVITATS ESCOLARS A CONFIRMAR: 
 
Cantata Nadalenca PRI i ESO:  20 de desembre 
Dia de la Família:   15 de juny 2019 
Graduació 4t d’ESO:   27 de juny 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

CALENDARI ESCOLAR 
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Bata escolar : es fa servir diàriament de P3 fins a 6è de primària. 
Uniforme escolar: és d’us obligatori per a tots els alumnes de P3 fins a 
2n d’ESO.  
Equipament esportiu: El xandall es fa servir exclusivament per a les 
classes d’educació física (dos/tres dies a la setmana).  
Els alumnes d’ESO hauran de portar el pantaló d’esport i la samarreta 

de l’uniforme esportiu de l’escola en una motxilla a part amb els estris d’higiene personal 
per a la dutxa. 
 
Podeu aprofitar els descomptes que realitza durant el mes de juliol l’empresa proveïdora: 

UNIFORMES MINIME 
Venda a la botida: C/ Duquessa d’Orleans, 60 (Barcelona). 
Venda per Internet: www.uniformesminime.com 

 
Es demana que tota la roba i objectes personal estiguin marcats amb el nom i 
cognoms de l’alumne.  
 
Distribució setmanal d’ús de l’uniforme i xandall escolar. 
  

CURS UNIFORME XANDALL 
P3 Dimarts i dijous Dilluns, dimecres i divendres 
P4 Dimarts i dijous Dilluns, dimecres i divendres 
P5 Dimarts i dijous Dilluns, dimecres i divendres 
1r Primària Dilluns, dijous i divendres Dimarts i dimecres 
2n Primària Dilluns, dijous i divendres Dimarts i dimecres 
3r Primària Dilluns, dijous i divendres Dimarts i dimecres 
4t Primària Dilluns, dimecres i divendres Dimarts i dijous 
5è Primària Dilluns, dijous i divendres Dimarts i dimecres 
6è Primària Dilluns, dijous i divendres Dimarts i dimecres 
1r ESO De dilluns a divendres Dimecres (en una bossa a part) 
2n ESO De dilluns a divendres Dimecres (en una bossa a part) 

 
FORMITAT - INDUMENTÀRIA 
 
 

 
L’empresa BELVA-BUS és qui oferirà el servei de ruta de transport 
escolar al matí i a la tarda. 
Telf. 93 421 63 54 
comercial@belvabus.com 
 

La família que estigui interessada en el servei de transport escolar haurà de contactar 
directament amb l’empresa. 
Abans de l’inici de curs, BELVA-BUS us ha de confirmar el servei, l’hora i el punt de 
trobada (s’intentarà mantenir la ruta i els horaris). 

TRANSPORT ESCOLAR 

ROBA ESCOLAR - UNIFORME 
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• ATENCIÓ TELEFÒNICA – TELÈFON UNIFICAT INF/PRI/ESO: 932123499 
• EMAIL: parvulari@johntalabot.com, recepcion@johntalabot.com 
• NOTIFICACIONS: Totes les comunicacions seran enviades via email a través del 

programa CLICKEDU. Immediatament les comunicacions generals es pujaran al 
web de l’escola www.johntalabot.com i les podreu consultar a l’apartat VIDA 
ESCOLAR I NOTIFICACIONS / NOTIFICACIONS (no requereixen contrasenya)  

• Per accedir a la part privada del web: vida escolar, blocs d’infantil (dintre de 
l’apartat Educació Infantil), informació acadèmica del curs (dintre de l’apartat 
PRIMÀRIA o ESO) necessitareu les contrasenyes: 
 
EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA ESO 

 
Login: kindergarten 
Password: johntalabotei 
 

 
Login: primary 
Password: johntalabotepri 
 

 
Login: secondary 
Password: johntalaboteeso 

 
 

 
 

 
 

 
 
Aprofitem l’ocasió per desitjar-vos unes merescudes vacances en família.  
Ens retrobarem al setembre. 
 
LA DIRECCIÓ 
 

COMUNICACIONS 


