
 

De una manera muy manifiesta, la vida en la que —y para la que— 

educamos en el Colegio (me hago eco, ya se ve, del lema que nos preside: 
“Educamos para la vida”) es la vida intelectual. En los próximos días vamos 

a empezar los exámenes de la primera evaluación. Es cierto que ellos 

mismos tienen una relevancia relativa —por cuanto lo importante es la 
sabiduría que se adquiere y se va forjando en la médula del alma, más 

que el éxito que se plasma en una nota—, pero, en 

cualquier caso, constituyen una comprobación 
muy importante (por lo indicativo) para ver por 

dónde va el aprovechamiento de cada uno — 

justamente en esa vida intelectual que nos 
comunica el Corazón Inmaculado de María. Por 

eso, os exhorto al esfuerzo en la recta final — para 

reafirmar la marcha emprendida o para enmendar 
errores cuando todavía hay tiempo. Y todo ello, no 

para un triunfo efímero sino, justamente, ¡para la 

vida!  

P. José Mª Serra, mcr. 

Director 
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 No cal apuntar-se i es tracta d’un esdeveniment obert també 
a famílies foranies que vostès vulguin convidar. 

  Els animem a gaudir d’un dia de convivència i de natura, en 
funció de la disponibilitat de cadascú. Els esperem! 

 Aquest diumenge vinent, dia 21, amb motiu de la festivitat de Crist Rei, tindrà 
lloc una trobada de famílies al Santuari de la Mare de Déu de la Salut (Sabadell)  



 

 

CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE CRIST REI 

 El proper divendres 19 tindrem ocasió de celebrar la festa de CRIST REI amb 
una Missa, solemnitzada per el nou cor del Col·legi, a la que assistiran tots el 

alumnes. 

Dia del patinet: Els alumnes que ho desitgin podran portar els seus patins, 

patinets, monopatins (no elèctrics). S’han preparat uns circuits i competicions per 

gaudir d’aquests aparells. És obligatori que portin casc i genolleres. 

Aquest mateix dia, els alumnes de 2n de Batxillerat prepararan un molt atractiu 

esmorzar per celebrar la diada com cal. 

HORARIS DE SORTIDA ELS DIVENDRES  

 Volem recordar que cal respectar els horaris d’entrada i sortida del Col·legi 
pel bon ordre del centre i per evitar sortides de l’escola no controlades.  

És important la seva col·laboració. En particular, volem recordar a totes les 

famílies que els horaris de sortida els divendres són els següents: 

 INFANTIL: 10 minuts abans de l’hora de sortida, els que tenen germans en  

     l’edifici de Primària , ja poden recollir als alumnes d’infantil. 

 PRIMÀRIA: Alumnes que no es queden a dinar, surten a les 12:30 h. 

     Alumnes que sí que es queden, surten a les 14:00 h. 

 SECUNDÀRIA: Alumnes que no es queden a dinar, surten a les 13:00 h. 

            Alumnes que sí que es queden, surten a les 14:00 h. 

 BATXILLERAT: Surten a les 14:00 h. 
 

 Agrairíem que respectessin aquestes franges horàries. Només per motius 

justificats, es pot canviar de franja (per exemple, quan hi ha germans de diferents 
nivells. Un alumne de Primària que no dini, pot esperar al seu germà que surt a 

les 13:00. O un alumne de l´ESO pot esperar a les 14:00 per sortir amb el seu germà 

de Batxillerat). En qualsevol cas, el que no es pot fer sense avisar a l’escola, és 
venir a buscar als alumnes entremig d’aquestes franges horàries. Per exemple a 

les 13:15, o 13:40. Ni Secretaria, ni els professors que vigilen els patis, poden estar 

pendents d’aquest degoteig d’alumnes que poden anar marxant entre les 12:30 i 
les 14:00. Pensem que vostès entendran que això ho fem per la mateixa seguretat 

dels seus fills, als quals tenim l’obligació de custodiar. Gràcies per la seva 

comprensió.  
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AVISOS  



 

 

ABSÈNCIES ELS DIES DE LES PROVES D’AVALUACIÓ 

 

 Per altra banda, volem recordar el que diu el document “Criteris d’avaluació” 
inclòs en les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre) respecte a 
les absències el dia de la prova d’avaluació: 

 

 Si un alumne no es presentés i no justifiqués de manera adequada*1 la seva 
absència a alguna prova final d’avaluació es considerarà suspès. Caldrà, doncs, 
que s’examini el mateix dia que aquells que recuperen i opta com a màxim a un 5.  
 A més a més, hauran esgotat les convocatòries fins a l’extraordinària de juny. 
 La nota no constarà en el butlletí d’aquella avaluació, com tampoc la dels 
que facin i aprovin la recuperació, sinó en la següent. Cal dir també, que els que 
sí que han portat justificant no hauran esgotat el dret que tenen a la recuperació 
abans de juny. 
 
*1 Només es considera justificada l’absència a un examen trimestral, si es porta un 
document oficial: fotocòpia de citació judicial, justificant d’assistència mèdica, còpia 
d’atestat per accident de tràfic... 

RECUPERACIONS 1a AVALUACIÓ 

 Les recuperacions per aquells alumnes amb assignatures no superades 
tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de desembre. Prenguin nota, perquè aquest any són 

abans de Nadal i no després, com havia estat els darrers cursos. 
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AVISOS E.S.O. I BATXILLERAT 

RECAPTA D’ALIMENTS PER AJUDAR A LES PERSONES NECESSITADES 

 Com cada any, en arribar el temps d’Advent, posem en marxa aquesta 

campanya que té com a objectiu la recollida d’aliments. 

 Més informació en el proper butlletí. 



Los alumnos del Parvulario han participado en la 
recogida de las aceitunas del colegio. Se lo han 
pasado en grande vareando nuestros olivos. Ahora 
las tenemos curándose. Está semana recogeremos 
hierbas por el Colegio para aliñarlas. 

 

 Els alumnes de P3, P4 i 
P5 han conegut els 
instruments de corda i han 
pogut tocar un d' ells, i els  
ha agradat molt: la guitarra. 

 Aquesta setmana, P4 ha iniciat el llibre de lectura 
que els permetrà anar adquirint habilitats lectores i 
comunicatives. També s'han endinsat en l'agrupació de 
figures geomètriques mitjançant un producte cartesià, 
tenint en compte el color i la forma de la figura. 

 Los alumnos de P5 han realizado un lapbook para poder 
recordar todo lo aprendido en el proyecto del cuerpo humano. 
También para acabar este proyecto nos visitó una enfermera ex 
alumna para darles algunas nociones de primeros auxilios y 
explicar en qué consistía su trabajo. 

ETAPA DE INFANTIL 

Esta semana celebramos el cumpleaños de Clara Mª 

con un pastel muy rico. 
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 Los más pequeños van tomando 
conciencia de la importancia de la lectura. 

Daniela cumplió su primer 
año. ¡Muchas felicidades! 



 

 In the English subject, students now have the 
opportunity to improve their English and have 
it recognized. Not only in their grades, but 
also in a way that the youngest to the oldest 
students in primary school are very 
enthusiastic about. They have to score a 
series of points and at the end they get a 
prize. In this way, they are encouraged to 
achieve in the subject, extra objectives that 
the teacher considers and they are also 
encouraged to participate more in class, be 
more responsible and have more desire to 
learn English.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 La semana pasada inauguramos el proyecto de virtudes con un cuento 
que ayudó a nuestros alumnos a distinguir entre la virtud y el vicio. La 
virtud es el hábito bueno que nos libera, que con su práctica nos 
acerca al Cielo. El vicio es la práctica repetida de algo malo, que nos 
hace esclavos. Los alumnos estuvieron muy atentos y participativos. 

 Animamos a las familias a apoyarnos desde casa, rellenando la cartilla 
 semanal para practicar la virtud del orden. 
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 Estem a una setmana de començar els 
exàmens d’avaluació.  

 Tots els cursos ja tenen els seus horaris 
 i el contingut de les proves.  
 És  important anticipar l’estudi perquè 
 no s’acumuli. Per això és bàsic tenir un 
 horari de deures i estudi a la tarda.  

 Estamos empezando a preparar los 
detalles navideños que los alumnos de 
Primaria pondrán a la venta el día de 
Santa Lucía. Les recordamos que, entre 
otras cosas, venderemos postales de 
Navidad, para que aquellos que tienen la 
bonita costumbre de felicitar estas fechas 
por carta, las puedan comprar. ¿Por qué 
no volver a esta entrañable tradición con 
nuestra familia y amigos? 



 

“Of a sane man there is only one safe definition. 
 He is the man who can have tragedy in his heart 

and comedy in his head”.  
         G.K. Chesterton 
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E.S.O i BATXILLERAT 

 Els alumnes dels cursos d’ESO i Batxillerat han seguit compaginant les 
activitats habituals de l’aula amb d’altres de caràcter més lúdic, però també 

igualment formatives. En voldríem destacar algunes: 

- A Christmas play. Students 3rd of ESO. English subject. Miss Cristina . 

3rd of ESO is finishing up on the details for their Christmas play. This 
week we rehearsed in the theatre and had custom fittings. 

 - Projecte de les estructures. Alumnes de 

3r i 4t d’ESO. Aula de Tecnologia. Srta. Maria 
Pilar Ortiz. Aquest projecte consisteix a 

elaborar una estructura per mitjà del 

procediment de triangulació. Es buscava que 
l’estructura en qüestió estigués ben resolta. I 

pel que es veu als exemples, ho han 

aconseguit! 

 - Grupo Coral “Cor Iesu”.  Ya hemos comenzado 

los ensayos.  El estreno será, D.m., el viernes 19 
solemnizando  la Santa Misa con motivo de la 

fiesta de Cristo Rey. 

 Els alumnes de 3° ESO han iniciat un projecte 

col·laboratiu sobre els "Sectors econòmics dins del 

nostre món globalitzat". 
Després d'elaborar la part teòrica, i els recursos digitals 

TIC per la presentació del projecte, cadascun dels grups 

iniciarà la fase d'aplicació didàctica amb els alumnes de 
4° de primària. 


