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Imaginació



LA IMAGINACIÓ, A MÉS DE 
CONNECTAR-NOS AMB LA NOSTRA 
PART CREATIVA, ENS ANIMA I MOTIVA A 
ACTUAR, A MOURE'NS, A SER PROTAGONISTES.

A la Salle tenim un Caràcter Propi que diferencia el      
nostre estil pedagògic: 

1.- Atenció personalitzada: La Salle està atenta a les 
necessitats, tant acadèmiques com personals, de tots els nostres alumnes, amb senzillesa i en un 
clima acollidor, del qual en participa tota la Comunitat Educativa. 

2.- Educació integral: Fomentem la nostra acció educativa en una formació integral que engloba 
les capacitats intel·lectuals, relacionals, emocionals, físiques i transcendentals de l’alumne.3.- 
Educació en valors: Són prioritaris: la responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat 
i transcendència. Formem ciutadans oberts, crítics i compromesos. 

4.- Estil pedagògic: El centrem en l’alumne. El treball cooperatiu de l’equip docent i la proximitat 
de cada un dels educadors amb l’alumne permet incidir en les seves característiques i situacions 
personals. 

5.- Innovació pedagògica: Desenvolupem programes específics que donen coherència al conjunt 
d’activitats docents i permet adaptar les metodologies a les necessitats actuals. El treball en 
qualitat i l’avaluació continuada de la proposta educativa són elements valuosos per a aquesta 
millora. 

6.- Som una Institució amb història de caire mundial nascuda a França fa més de tres segles. El 
nostre treball en xarxa ens permet una sinergia que adapta i projecta la nostra tradició cap al 
present i el futur. 

CARÀCTER 
PROPI
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Ser competent comunicativament 

   Ser capaços d’expressar idees, reflexions, estats d’ànims,... 

   Poder reproduir texts escrits en català, castellà i anglès. 

  Arribar a redactar bé, tenint en compte les normes bàsiques ortogràfiques, 
gramaticals i lèxiques. 

  Dominar les tècniques de lectura, utilitzant-les com a font d’aprenentatge i 
plaer. 

Ser competent tecnològicament 

Ser capaços d’adaptar-se a les innovacions tecnològiques proposades per la 
societat i fer servir aquestes eines com a instrument d’aprenentatge i 
comunicació.   

Ser competent socialment 

Ser respectuosos, empàtics, solidaris, implicats, responsables, tolerants, 
autònoms i reflexius. 

Aprendre a ser ciutadans en un món global. 

Estimar i conèixer la pròpia cultura 

Conèixer i estimar les tradicions i manifestacions artístiques i culturals que 
defineixen la nostra identitat. 

Ser creatius  

Ser capaços d’identificar problemes, definir-los, examinar les alternatives, 
prendre decisions i valorar els resultats partint d’una base constructiva. 

FINALITATS 
EDUCATIVES

CURS 19-20
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EQUIP  DOCENT

CURS 19-20

TUTORIES 
EDUCACIÓ INFANTIL

INF-3 BELEN SORIANO bsoriano@lasalle.cat     ARIADNA SIMON asimon@lasalle.cat

INF-4 NÚRIA HERAS nheras@lasalle.cat FLORA CASADEMONT mcasademont@lasalle.cat 

INF-5 CRISTINA GURREA cgurrea@lasalle.cat ALEXANDRA LAPEDRA alapiedra@lasalle.cat 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 1r.      MARINA BATLLE mbatlle@lasalle.cat AZAHARA MARTÍNEZ amartinez@lasalle.cat

 2n.    VERONICA SALGUERO vsalguero@lasalle.cat MARINA GARRIDO mgarridoa@lasalle.cat 

 4t.    IRINA CORÓN  icoron@lasalle.cat  TERESA MIRAVETE  tmiravete@lasalle.cat

 5è.    CARMEN PAZOS cpazos@lasalle.cat  RAÜL FONT rfont@lasalle.cat 

 6è.    FERRAN RAMOS framos@lasalle.cat SANTI RAYA sraya@lasalle.cat

 3r.      BLANCA VILANOVA bvilanova@lasalle.cat  VERONIQUE TERRIER vterrier@lasalle.cat 

DIRECTOR JOSEP IGLESIAS jiglesias@lasalle.cat 

SOTSDIRECTOR/COORD EXTRAESCOLARS SANTI RAYA  PASTORAL TERESA MIRAVETE 

CAP D’ESTUDIS INFANTIL-CICLE INICIAL  CRISTINA GURREA 

CAP D’ESTUDIS CICLE MITJÀ/SUPERIOR - CAD ANNA BENÍTEZ

MESTRES ESPECIALISTES

FRANCESC ARGERICH fargerich@lasalle.cat        CARLES MARTÍ cmarti@lasalle.cat  
MARTA GONZALEZ  mgonzalez@lasalle.cat          MAGALÍ SOY msoy@lasalle.cat  
DAVID PAYÉS  dpages@lasalle.cat                         ANNA BENÍTEZ abenitez@lasalle.cat     
RAFELA OLAVE  rolave@lasalle.cat                           
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Informació INFANTIL
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ENTRADES I SORTIDES 
✓ Els alumnes de INF-3 entraran sempre pel carrer Hospital i els de INF-4 i INF-5 pel 

carrer del Germà Ambrosi Rafael (pavelló). 
✓ L’horari d’entrada dels matins és a les 9h i a la tarda a les 15h  (s’obrirà 10 min 

abans) . 
✓ L’horari de sortida al matí és de 12:50h a 13h. I a la tarda de 16:50h a 17h. 
✓ Les famílies que necessiteu recollir als vostres fills/es en  horari lectiu ho podeu fer a 

l’espai benvinguda/secretaria. 

QUÈ ES NECESSITA?  
✓ Per a INF-3 heu de fer arribar una muda complerta dins d’una bossa (roba interior, 

samarreta, pantalons, mitjons, jersei i sabates o bambes) . Tot marcat amb el 
nom . 

✓ La bata la posarem a l’escola i la deixaran en el penjador corresponent de l’aula. 
✓ Durant l’activitat de psicomotricitat i joc psicomotriu cal portar el xandall de l’escola i 

esportives de velcro. Així mateix s’ha de fer ús del xandall en les sortides 
programades per l’escola. 

ALTRES 
✓ Per a beure, els alumnes porten una ampolla d’aigua amb el seu nom escrit  
✓ Si l’alumne necessités prendre algun fàrmac, ho podeu comunicar al tutor, adjuntant 

la recepta (o fotocòpia) i el medicament respectiu.  
✓ En cas de malaltia infecciosa, polls o febre superior als 37 graus l’alumne ha de 

romandre a casa, tot afavorint la salut personal i la dels seus companys. 
✓ Les famílies us podeu posar en contacte amb el tutor via correu electrònic per 

informar-lo de tot allò que creieu oportú.   
✓ Portar roba còmoda que afavoreixi la seva autonomia.  
✓ Tota la roba (bata, xandall, motxilla...) haurà de marcar-se amb el nom i la jaqueta 

amb una beta per poder penjar-la. 
✓ Per a les celebracions d’aniversari a l’escola, i pel fet d’evitar diferències, només es 

podran portar galetes. El dia assenyalat serà sempre el divendres i es fa 
conjuntament, els dos grups.  

REUNIONS D’ INICI DE CURS 

5 Setembre
INF- 3 
20:30 h. 
Aula de música  

16 Setembre
INF- 4 
18:00 h. 
Menjador

INF- 5 
18:00 h. 
Menjador

Hi haurà servei d’acollida



Informació 
 PRIMÀRIA
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ENTRADES I SORTIDES 
✓   Els alumnes entren sempre pel pati de Primària. 
✓ L’horari de classe és de 9:00h a 13:00h  i de 15:00h  a 17:00h. 
✓ El pati s’obre a les 8:45h i a les 14:50h.   

ALTRES 
✓ Per a la comunicació entre la família i l’escola utilitzarem el correu electrònic i/

o diari escolar. 
Els pares tenen cura de revisar periòdicament el Diari Escolar amb llurs fills i   
de signar-lo diàriament. 

✓ En cas de malaltia, caldrà que l’alumne resti a casa fins que es recuperi 
totalment. Si a l’escola ha de prendre algun medicament, hauran d’omplir una 
butlleta amb totes les dades i trametre-la al tutor/a per a poder-li administrar 
el medicament amb plena seguretat. 

REUNIONS D’ INICI DE CURS

16 Setembre
Primer 
19:30 h. 
Menjador  

Segon 
19:30 h. 
Menjador  

17 Setembre
Tercer 
18:00 h. 
Menjador  

Quart 
18:00 h. 
Menjador  

17 Setembre
Cinquè 
19:30 h. 
Menjador  

Sisè 
19:30 h. 
Menjador  

Hi haurà servei d’acollida
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Inici de curs 
* INF-3 Dies 12 i 13 de setembre. L’horari de familiarització es 

comunicarà el dia 5 de setembre. 
* INF-4, INF-5 i PRIMÀRIA 12 de setembre a les 9:00h. 

Vacances escolars: 
* Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener 
* Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril 
* Estiu: a partir del 20 de juny. 

Festes de lliure elecció: 
4 de novembre 2019             5 de desembre 2019 
21 i 24 de febrer 2020           4 de maig 2020 

Jornada matinal 
Del dia 11 de juny al 19 

Colònies - Viatge fi d’etapa 
Infantil 8 i 9 de juny 
Primària de 1r. a 5è 8, 9 i 10 de juny 
Primària 6è 8, 9, 10 i 11 de juny 

Entrega d’informes- entrevistes 

Piscina i vela 

INFANTIL PRIMÀRIA

Primer Trimestre Entrevista personal a les famílies Entrevista personal i entrega primer Informe 

del 18 al 22 de desembre

SegonTrimestre Entrega Primer Informe 

Primera quinzena de febrer

Entrega segon Informe 

Segona quinzena de març

Tercer Trimestre Entrevista personal i entrega segon Informe 

22 i 23 de juny

Entrevista personal i entrega tercer Informe 

22 i 23 de juny

PRIMER Divendres d’11 a 13  6-13-20 i 27 març  3-17 i  24 abril 8-15-22 maig

SEGON Dimecres d’11 a 13  11-18 i 25 març 1-15-22-29 abril 6-13-20 maig

TERCER Dijous d’11 a 13  19-26 setembre 3-10-17-24 i 31 octubre 14-21-28 novembre

QUART Dilluns d’11 a 13  23 i 30 setembre 7-14-21-28 octubre 18-25 novembre 2 i 9 desembre

CINQUÈ Divendres  20 i 27 setembre 4-11-18 i 25 octubre 8-15-22-29 novembre

SISÈ Dimarts 3-10-17-24 i 31 de març 14-21 i 28 abril 5-12-19 i 26  maig 

Dijous 5-12-19-26 març 2-16-23-30 abril i 6-14-21 i 28 maig

Calendari ESCOLAR



Festes escolars

Celebració Inici de curs 
27 setembre 

Castanyada 
31 octubre

Llum de la Pau 
16 desembre

Festival de Nadal 
12 i 13 desembre

English Day 
3 d’abril 

Carnaval 
17-20 febrer 

Pujada a Peu a Montserrat 
9 maig

Diada matemàtica 
11 maig

Festival Proide 
12 juny

Festa del Pas 
17 juny

Festa finalista 
18 juny

Projecte  de la ciència 
Novembre
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Adquisició 
EQUIPAMENT ESPORTIU

Enguany hi ha canvi en el vestuari esportiu.  
L’escola dóna el marge d’un curs on conviuran les dues equipacions. 
La comercialització de les prendes es realitzarà mitjançant la botiga online de la web 
del centre. 
L’escola disposa d’un mostrari de talles per tothom qui ho necessiti. 

L’equipació consta de:  

INFANTIL:  
Bata, motxilla 

INFANTIL I PRIMÀRIA: 
Jaqueta de Xandall  
Pantaló llarg o malles 
Pantaló curt 
Samarreta màniga curta 

COM FER LA COMPRA? 

Via on-line 
1.- Entrar a la web del centre palamós.lasalle.cat 
2.- A. l’apartat serveis trobareu la Botiga Virtual. 
3.- Entra amb el Codi Centre LSPA-05 corresponent a La Salle Palamós 

Compra telefònica 
(902 o 93 Atenció al client). 

Les comandes 
realitzades 
abans del 20 
de juliol es 
serviran al 
setembre
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Adquisició 
LLIBRES I MATERIAL 
DIDÀCTIC

Els llibres de text i material didàctic educatiu es realitzarà a la Botiga Virtual de 
l’escola des d’INF-4 fins a 6è de PRIMÀRIA. 

La comanda es podrà fer del 10 de juliol al 30 d’agost. 

Els alumnes d’INF-3 es farà mitjançant un rebut bancari que realitzarà la mateixa 
escola el mes d’agost. 

Els alumnes trobaran la comanda a la classe el 12 de setembre juntament amb el 
material d’escriptori. Els alumnes de Primària sols han de portar la motxilla i un estoig 
buit de cremallera. 

COM FER LA COMPRA? 

1.- Entrar a la web del centre palamós.lasalle.cat 
2.- A. l’apartat serveis trobareu la Botiga Virtual. 
3.- Entra amb el Codi Centre LSPA-05 corresponent a La Salle Palamós 

Les comandes realitzades abans del 15 d’agost 
es serviran al setembre
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Informacions 
ECONÒMIQUES

CONCEPTE PERÍODE DE COBRAMENT PREUS 2019-20

ACTIVITAT 
COMPLEMENTÀRIA

Mensual (set-juny) 75 €

DESPESES ANTICIPADES Anual (juliol) 185€ per família

MATERIAL FUNGIBLE Anual (Octubre) 35 €

PISCINA 3 QUOTES  
3r i 4t (OCT-NOV-DES) 
1r i 2n (MARÇ-ABRIL-
MAIG)

23,50 €

VELA 5è QUOTA ÚNICA 
6è SUBVENCIONAT

27 € 

GRATUÏT

AMPA Anual (Octubre) 45 € per família

PSICOTÈCNIC Bianual (INF-5, 2n, 4t i 6è) 38 €

QUOTA DIGITAL- SNAPPET Mensual (set-juny) 
1r - 2n - 3r 
4t -5è i 6è

7€ 
10€

TIQUET MENJADOR Dies esporàdics 
3 o més dies fixes 
setmanals

8,50 € 
7,40 €

Sols es comptaran els menús dels dies utilitzats sempre 
que s’avisi  a la recepció de l’escola abans de les 11:00h. 
El cobrament serà a mes vençut.

La Salle Palamós és un Centre Concertat.

Qualsevol modificació d’un concepte, cal que ho comuniqueu a secretaria, abans 
del següent trimestre. 
Les quotes s’abonaran via bancària a primers de mes.  
Si un alumne no pot assistir a una sortida, se li retornarà la part no comuna a les 
despeses. NOVETAT: presentant certificat mèdic. 
Les colònies i sortides es pagaran mensualment d’octubre a maig NOVETAT: 8 
quotes.   



La Salle Palamós 

Hospital, 5 

17230 Palamós 

972 31 42 36 

palamos@lasalle.cat 

 LaSallePalamos 

@lasallepalamos 

lasallepalamos1 
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