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1. Accés als edificis de l'Escola 

Hi ha tres punts d'accés als diferents edificis de l'Escola, dos des del carrer Gavà (c/ Gavà 50 i c/ Gavà 

cantonada Almeria) i un des del carrer Almeria (c/ Almeria 57). Per motius de seguretat i organització 

restaran oberts segons el quadre següent: 

 C/ Gavà, 50 Cantonada Gavà –  Almeria  C/ Almeria, 57 

8:00h. Només alumnes secundària --- Només alumnes guarderia 

9:00h. Només alumnes Secundària Només parvulari i primària Només parvulari i primària 

13:00h. Només alumnes Secundària --- Parvulari, primària i secundària 

13:30h Només alumnes Secundària --- --- 

14:30h Només alumnes Secundària --- --- 

15:00h. Només alumnes Secundària --- Parvulari, primària i secundària 

17:00h. Només alumnes Secundària Parvulari, primària i secundària Parvulari, primària i secundària 

18:00h. Només activitats extralectives --- Només activitats extralectives 

 

Les portes s’obriran 5 minuts abans de les hores indicades 

Per qüestions de seguretat, és molt important que les famílies i els alumnes d'Educació Infantil i 
Primària no feu servir l'accés del carrer Gavà 50 que és exclusiu per als alumnes de Secundària. 

L’accés a la Secretaria de l’Escola és pel c/ Almeria, 57. 

 
A partir de les 5 de la tarda, es fan activitats que durant la resta de l’horari escolar no es poden dur a terme, 
com les activitats extra lectives o bé el servei de neteja. Per raons de seguretat, les portes externes s’han de 
tancar. 

És per tot això que els alumnes que no fan activitats extra lectives no poden romandre als patis. 
Cal recordar que a partir de les 5 no hi ha personal que es pugui fer càrrec de les possibles incidències que 
es produeixin a l’escola. 
 
La puntualitat és un factor molt important per al desenvolupament normal de les diferents activitats. Els 
alumnes que fan tard es perden, a nivell personal, una part d'aquestes activitats i, a més a més, distorsionen 
l'activitat que ja ha començat per a la resta dels companys. La  puntualitat és la primera mostra de respecte 
per les activitats de l’Escola i les persones que les fan, professors i alumnes. Per això demanem la 
col·laboració de les famílies per aconseguir la puntualitat tant a les hores d’entrada dels alumnes com a les 
hores de sortida. 
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2. Sol·licitud d’administració de medicaments 

Les normes oficials per a l’administració de medicaments a les escoles s’han fet progressivament més 
estrictes i restrictives, sens dubte amb l’objectiu  de protegir els alumnes de qualsevol administració de 
medicaments inadequada i els mestres i monitors d’una responsabilitat que no els pertoca.  
 
Segons ens fan saber els assessors legals de l’escola, són punts essencials de la normativa: 
 

1. Que el pare, mare o tutor legal de l’alumne per al qual es sol·licita l’administració d’un medicament 
s’identifiqui de manera inequívoca. 

2. Que aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti, també de manera inequívoca,  el 
nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.  

3. Que el pare, mare o tutor legal aporti un escrit on demani i autoritzi els mestres o monitors a 
administrar a l’alumne la medicació prescrita 

 sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu 

 sempre que el tipus de medicament pugui ser administrat per personal sense una 
formació clínica específica (en cas contrari caldria posar-se en contacte amb el CAP més 
proper). 

4. Que la persona a qui es demana que administri el medicament accepti l’encàrrec. 

 
La butlleta que es fa servir la podeu demanar a Secretaria sempre que us calgui. 
Oportunament rebreu el full d’autorització per a l’administració d’antitèrmics a parvulari i primària. 
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3. Calendari del curs 2016-2017 
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4. Equip de professionals i contactes d'interès 

 
Educació infantil 

 
Coordinació: Marta Xarles mxarles@escola-proa.cat 

 
Tutores 
P3A Míriam Baixas  P3B Cristina Martínez 
P4A Rosa Cabré  P4B Montse Alòs 
P5A Xènia Buján  P5B Núria Pi 
 

Altres mestres: Neus Andrés, Mireia Ferrés, Nati Masachs, Montse Sardà, Ester Tobeña i Marta Xarles. 
Mainadera: Arola Claramunt. 
 
 

Educació Primària 

 
Coordinació: Victòria Zamora  vzamora@escola-proa.cat 
Suport a coordinació: Anna Farrés afarres@escola-proa.cat 
 
Tutors/es 
1A Núria Ferrer  1B Marta Navarro 
2A Dolors Grífols  2B Rosa Farrés 
3A Anna Farrés  3B Cristina Robles 
4A Carles Pahisa  4B Gemma Gómez 
5A Elisa Pujadas  5B Júlia Plasencia 
6A Ma. Àngels Vallbé 6B Marta Conde 
 

Altres mestres: Neus Andrés, Genís Barcons, Montse Bayo, Mireia Ferrés, Sandra Martínez, Nati Masachs, 

Alba Morros, Gemma Muntaner, Emília Pueyo, Elisabet Riquelme, Maite Romero, Montse Sardà, Judit Soro, 
Ester Tobeña, Maria Viñeta i Victòria Zamora. 
 
 

Educació Secundària Obligatòria 
 
Coordinació: Jordi Álvarez jalvarez@escola-proa.cat 
 
Tutors/es 
 
ESO1A Josep M. Calverol i Mercè Martín ESO1B Mar Manrique i Mercè Fontelles 
ESO2A Joaquim Mairal i Xabier Gual  ESO2B Àngels Piracés i Núria Català 
ESO3A Àngels Figuerola i Joan Josep López ESO3B Marta Díaz i Montse Silva 
ESO4A Ana Carrión i Coral Pallarès  ESO4B Alfons Moreno i Carmen Mateo 
 

 

Batxillerat 

 
Coordinació: Ricard Salcedo rsalcedo@escola-proa.cat 
 
Tutors/es 
 
Batx.1A Pepita Alonso  Batx.1B Àngels Gómez  Batx.1C Rosa Ma. Murillo 
Batx.2A Teresa Besora  Batx.2B Laura Torró  Batx.2C Montse Estivill 
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Altres professors/es d’ESO i Batxillerat: Jordi Álvarez, Genís Barcons, Lluís Belmonte, Montserrat 

Colomer,  Gemma Deusedas, Víctor Izquierdo, Telm Moreno, Eduard Niubó, Isabel Pinart, Elisabet 
Riquelme, Amanda Rodríguez, Marc Salcedo, Ricard Salcedo, i Begonya Sàmit. 
Dinamitzadora de la mediateca: Ana Carrión 
Coordinadora TAC: Elisabet Riquelme 

 

Direcció Pedagògica 

 
Josep M. Martorell 
jmmartorell@escola-proa.cat 

Direcció General      
 
Ana Mitjans 

amitjans@escola-proa.cat 
 

Equip del Migdia Proa 
 
Coordinació:  Lourdes Tarafa ltarafa@escola-proa.cat    

 
Coordinació Infantil: Montserrat Ramos mramos@escola-proa.cat 
Coordinació Primària, ESO i Batx: Cristina Bosch cbosch@escola-proa.cat  
 
Cuineres: Manoli Báguena (cap de cuina), Glòria Carril, Carme Fernández, Consuelo Opazo, Raquel 
Rodríguez 
Ajudants: Isabel Morilla, Ma. Josefa Pérez, Sonia Riofrio  
Monitors: 
Infantil: Arola Claramunt, Cristina Coca, Marta Isalt, Remei Vizcarro, Judith Bosch, Marc Carreño, Núria 
Mena... 
Primària: Èric Carrión, Laura Parada, Ferran Pou, Ariadna Pujadas, Sheila Revidiego, Mercè Soler, Bernat 
Jou, Trini Barnés, Xavier Vela, Jordi Rosat, Patricia Gomariz, Carme Urrea. 
ESO: Bernat Cortina, Marc Wyneken, Alba Riu, Anna Vergara, Xavier Becerril, Marta Canals. 
 

Equip d’Administració i Consergeria 
 
Recepció c/ Gavà Horari: 8:00 A 23:30h  Ext. 401 

 Isabel Cantos 08:00 a 15:15 h icantos@escola-proa.cat 

 Mercè Soler 15:15 a 16:00 h msoler@escola-proa.cat 

 Carme Urrea 16:00 a 19:00 h carmeurrea@escola-proa.cat 

Consergeria:  
 Lluís Català lcatala@escola-proa.cat 

 Marta Isalt misalt@escola-proa.cat 
 Francesc Víudez fviudez@escola-proa.cat 

 
Recepció c/ Almeria   Horari d’atenció: 8:45 a 18:00h 

 Recepció i activitats extralectives Lali Arrufat Ext. 201 larrufat@escola-proa.cat 
10:30 a 14:00h i 15:00 a 18:00h 

 Facturació i secretaria general Paula Borandi Ext 202 pborandi@escola-proa.cat 
08:30 a 13:30h i 15:00h a 17:30h 

 Comptabilitat Sonia Lisbona Ext 203 slisbona@escola-proa.cat 
09:00 a 14:30h i 15:00 a 17:00h 

 Menjador i excursions Cristina Bosch Ext 204 cbosch@escola-proa.cat 
10:00 a 15:30h 

 Suport a Secretaria acadèmica i Pàrquing Carme Luque Ext 206 cluque@escola-proa.cat 
09:00 a 15:00h i 15:30 a 17:45h 

mailto:jmmmartorell@escola-proa.cat
mailto:ltarafa@escola-proa.cat
mailto:mramos@escola-proa.cat
mailto:cbosch@escola-proa.cat
mailto:lcatala@escola-proa.cat
mailto:misalt@escola-proa.cat
mailto:fviudez@escola-proa.cat
mailto:larrufat@escola-proa.cat
mailto:lvinuesa@escola-proa.cat
mailto:slisbona@escola-proa.cat
mailto:cbosch@escola-proa.cat
mailto:cluque@escola-proa.cat
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 Secretaria acadèmica Àngels Barberà Ext 207 abarbera@escola-proa.cat 
Secretaria acadèmica i Coordinació Admin. Laura Vinuesa Ext 207 lvinuesa@escola-proa.cat 
09:00 a 13:45h i 14:15 a 17:00h 

 

Equip de Manteniment  

Manteniment General: Carles Monje i David Mena manteniment@escola-proa.cat   
Manteniment Informàtic: Joaquim Coca i Carles Núñez informatica@escola-proa.cat  
 

Direcció Administrativa  
 
Cristina Garcia cgarcia@escola-proa.cat   
9:00 a 17:00h 

 

Comitè de Seguretat i Salut  
Ana Mitjans amitjans@escola-proa.cat  
Cristina Garcia cgarcia@escola-proa.cat 
Laura Vinuesa lvinuesa@escola-proa.cat  
Genís Barcons gbarcons@escola-proa.cat 
Èric Carrión ecarrion@escola-proa.cat 
 

Consell Escolar: 

 
El Consell Escolar es reuneix els dimarts de cada final de mes. Els seus membres són: 
 

 President: Josep Maria Martorell 
 En representació de la Titularitat: Ana Mitjans, Josep Hostau i Armand Ribes 

 En representació del personal docent: Marta Conde, Àngels Gómez, Núria Pi, Laura Torró i Emília 
Pueyo 

 En representació dels pares: Montse Bagan, Romi Capdevila, Xavier Fernández i Cristina Ferri 

 En representació dels alumnes: Xavier Carbonell (representant únic de l’alumnat fins a les 
eleccions, atès que en Gabriel Amargós, la Berta Satoca i en Pol Corredoira han acabat 2n de 
batxillerat). 

 En representació del personal no docent: Lourdes Tarafa 

 Directora administrativa: Cristina Garcia 
 

Junta Directiva apbsm@escola-proa.cat  
 
La Junta Directiva es reuneix el darrer dilluns de cada mes. Els seus membres són: 
President: Manolo Macías 
Secretària: Marta Piró 
Tresorer: Tom Puigcerver 
Vocals: Àlex Gimeno, Josep Hostau, Armand Ribes, Xavier Espasa, Andreu Robusté, Xavier Parra 
 
Pares Delegats gpd@escola-proa.cat 

mailto:abarbera@escola-proa.cat
mailto:lvinuesa@escola-proa.cat
mailto:manteniment@escola-proa.cat
mailto:informatica@escola-proa.cat
mailto:cgarcia@escola-proa.cat
mailto:cnunez@escola-proa.cat
mailto:cgarcia@escola-proa.cat
mailto:lvinuesa@escola-proa.cat
mailto:mmanrique@escola-proa.cat
mailto:ecarrion@escola-proa.cat
mailto:apbsm@escola-proa.cat
mailto:gpd@escola-proa.cat
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5. Infantil 

5.1. Inici de curs 

 P3: Programa especial d’adaptació (veure espai "Adaptació dels alumnes de P3") 
 P4: 12/09/16 a les 09:00 
 P5: 12/09/16 a les 09:00 

Els nens i nenes  d’Educació Infantil que comencen nous a l’Escola (excepte P3) vindran a 2/4 de 10 i es 
trobaran, davant de Secretaria, amb la coordinadora de la seva etapa que els acompanyarà a la classe. 
 

 

5.2. Equip que cal portar a l'etapa d'infantil 

 
Des de P3 fins a 2n de primària els alumnes han de portar bata a totes les classes i per anar al menjador 
els que es queden a dinar. La bata s’ha de conservar neta i polida al llarg de tot el curs, amb el nom en lloc 
visible (això és molt important, ja que permet que tots els adults de l’escola ens adrecem als nens pel seu 
nom, cosa que els dóna seguretat i confiança) i amb una veta resistent per poder-la penjar correctament. 
La resta de cursos només estan obligats a portar-la a la classe de plàstica. 
 
Per a la Psicomotricitat (a partir de P4 fins a 2n de Primària) cal portar roba còmoda i sabates fàcils de 
posar, i sabatilles de sola prima. El model recomanable és de la marca "DOMYOS": "Zapatillas 
antideslizantes bebé", que tenen un petit velcro lateral i són fàcils de posar. Les podeu trobar a les botigues 
Decathlon. No compreu les "Rythme 500", que són molt difícils de posar. Les sabatilles han d'anar 
marcades amb el nom i cognom i s'han de dur dins d'una bossa (millor de roba) també assenyalada amb el 
nom, que es quedarà a l’escola. 
 

5.3. Material 

 
El material que es fa servir a la classe és de l’Escola. Només es demanarà algun tipus de material concret 
en moments puntuals del curs. 
 
El dia de l’entrevista amb la mestra farem una foto de família que servirà per parlar amb els nens durant els 
primers dies. Quan vingueu a aquesta reunió amb la mestra cal que porteu una bossa amb la roba de 
recanvi.  
 
Els nens i nenes del parvulari han de portar: 

1. Una bossa i un tovalló de roba per a l’esmorzar. 
2. La bata ha d’anar cordada al davant amb botons adequats, els punys amb goma, i ha de portar 

una veta per poder-la penjar.  
3. Els nens que es queden a dinar han de portar un pitet o un tovalló amb goma (només P3). 
4. Motxilla sense rodes. 
5. Recordeu que han de portar una bossa amb roba de recanvi (només P3 i P4). 

 
Tot ben marcat amb nom i cognom 
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5.4. Adaptació dels alumnes de P3 

 
Cada cop que comença a venir a l’Escola una nova promoció d’alumnes de P3, cal un període d’adaptació 
en iniciar l’Etapa de Parvulari. Al llarg d’aquesta adaptació els nens/es vénen menys hores i hi ha més 
persones encarregades a l’aula de manera que se sentin ben atesos. Això farà més fàcil l’adaptació 
dels nens i nenes a la jornada de 6 hores, per als que no es quedin a dinar, i de 8 hores per als que s’hi 
quedin. 
 
L’adaptació, pel que fa al curs 2016/2017, es concreta de la manera següent: 
Durant els primers dies de setembre cada família farà una entrevista amb la seva tutora que servirà perquè 
ens expliqueu totes aquelles coses que considereu importants, cal que vingui el vostre fill/a per tal que 
conegui la mestra i així pugueu deixar-lo amb tranquil·litat el primer dia d’escola. 
 
Dilluns, 12 de setembre: Els nens i nenes vénen a les 10:00 i se’n van a les 13:00h. La raó d’entrar més 
tard és que el primer dia les mestres van a  la  classe del seu curs anterior, amb els alumnes que van tenir, 
per tal de rebre’ls i presentar-los la nova tutora. 
A la classe, a més de la mestra - tutora, hi ha una monitora i una mestra – especialista . 
 
Dimarts 13 i dimecres 14 de setembre, els nens i nenes entren a les 9:00 del matí i surten a les 13:00h. A 
la tarda no vénen. 

     
A partir del dijous 15 de setembre, els nens i nenes ja fan tot l’horari. Al matí comencen a les 9:00h i 
acaben a les 13:00h, i a la tarda comencen a les 15:00h. i surten a les 17:00h. L’Espai del Migdia  comença 
amb normalitat aquest mateix dia. També comença el servei d’acollida del matí i el cangur de la tarda. 
 
Durant el procés d’adaptació, els nens i  nenes de P3 surten al pati dues vegades, ells sols, sense la resta 
d’alumnes de l’Etapa, per tal que adquireixin confiança i seguretat. 
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6. Primària 

6.1. Inici de curs 

 
Tots els alumnes de primària inicien les classes el 12 de setembre. Aquest mateix dia, tots els alumnes fins 

a 6è de Primària seran rebuts pel tutor o tutora del curs passat, que els acompanyarà a la seva nova classe.  

Els alumnes de 3r, el primer dia a les 9:00h, es situaran a l’entrada de cicle inicial. 
Recordeu però que a 3r, les entrades i sortides de l’edifici es fan per la porta del c/ Gavà cantonada c/ 
Almeria.  
Els nens de 5è ja es situaran a l’entrada del cicle superior, davant de Secretaria. 
Els nens i nenes de Primària que comencen nous a l’Escola vindran a 2/4 de 10 i es trobaran, davant de 
Secretaria, amb la coordinadora de la seva etapa que els acompanyarà a la classe. 
El dilluns 5 de setembre, a les 17:30h, hi haurà la reunió de pares de 1r de Cicle Inicial  a la sala d’actes. 
 

6.2. Llibres de text 

 

A continuació us detallem la llista de llibres de text necessaris per al curs 16-17.  Al costat de cada títol hem 
posat si el llibre pertany al programa de reutilització Meu, Teu, Nostre o no.  
 

“Meu, Teu, Nostre” és un projecte de reutilització de llibres implantat a les etapes de Primària i ESO, 
que té com a objectiu principal que els nens i les nenes, d’una manera pràctica, prenguin consciència de la 
necessitat de compartir i reutilitzar. La seva implicació directa farà que siguin ells, a través de la seva actitud 
responsable, els protagonistes de l’èxit del programa. En un cicle de 4 anys es reutilitzen més de 4.000 
llibres i l’import que s’estalvia entre totes les famílies supera els 120.000 €. Aquests llibres seran per a l’ ús 
normal dels alumnes a casa i a l’escola i quedaran per al pròxim any a disposició de la següent promoció. 
HEM DE FER-NE UN ÚS RESPONSABLE, és a dir, no guixar-los, tacar-los, trencar-los... 
A més dels llibres de text veureu un lot de material que es distribuirà directament des de l’escola i que conté 
(variarà segons els curs): carpeta amb gomes, quaderns de diferents tamanys de quadrícula, quadern de 
música, portafolis de plàstic tipus sobre, carpeta i l’agenda de l’escola. És molt important que tots els 
alumnes de la classe tinguin el mateix material (Per exemple, el color de la carpeta amb gomes). 
   
Quins beneficis té comprar els llibres a l’escola?  

 Bossa de llibres preparada el primer dia de classe 

 10% de descompte en els llibres no reutilitzables  

 33% dels cost dels llibres reutilitzables 

 i no paguis fins al novembre!  

 

Per fer la reserva cal entrar en el següent enllaç: 
http://admin.jnadal.cat/HojaPedido?cod=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 
 

Un cop estigueu dins ompliu les dades que us demanen. Aquest sistema serà operatiu fins el proper 31 

d’agost a les 21:00 hores, un cop tancat l’aplicatiu no podreu reservar els llibres, poseu-vos en contacte 

amb Secretaria. 

Quan els llibres arribin a casa, és molt important que es faci una revisió del seu estat,  folrar-los i escriure-hi 
el nom. Si són reutilitzables, cal posar el nom al segell identificatiu del programa Meu, Teu, Nostre. Els 
alumnes en faran l’ús habitual, els podran portar a casa, però a final de curs quedaran a l’escola a disposició 
de la següent promoció d’alumnes. En cas de no retornar el llibre o retornar-lo malmès, es cobrarà el 67% 
del seu cost. 
 

http://admin.jnadal.cat/HojaPedido?cod=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf
http://admin.jnadal.cat/HojaPedido?cod=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf
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1r.  

Reutilització  Títol Editorial  

Es reutilitzarà   LA BALENA BLANCA 1 CASTELLNOU 

No es reutilitzarà   TIGER TALES 1 MC MILLAN 

No es reutilitzarà   LECTORGRUP TARONJA LA GALERA 

 

2n. 

Reutilització  Títol Editorial  

Es reutilitzarà   LA BALENA BLANCA 2 CASTELLNOU 

Es reutilitzarà   LECTURA CASTELLANA NOU POLZET  BARCANOVA  

No es reutilitzarà   TIGER TALES 2 MC MILLAN 

No es reutilitzarà   LECTORGRUP BLAU LA GALERA 

 

3r. 

Reutilització  Títol Editorial  

Es reutilitzarà   TIGER TEAM 3 MC MILLAN 

Es reutilitzarà   LENGUA CASTELLANA 3R PRIMARIA CASTELLNOU 

Es reutilitzarà   LLENGUA CATALANA 3R PRIMÀRIA CASTELLNOU 

Es reutilitzarà   MEDI NATURAL , SOCIAL I CULTURAL BARCANOVA 

Es reutilitzarà   MATEMÀTIQUES CASTELLNOU 

Es reutilitzarà   UN REGALO PARA NINES EDEBÉ 

Es reutilitzarà   UNA NIT MOLT MOGUDA CRUÏLLA 

No es 
reutilitzarà   TIGER TEAM 3 WB MC MILLAN 

No es 
reutilitzarà LENGUA CASTELLANA Cuaderno CASTELLNOU 

No es 
reutilitzarà   

DOSSIER D'APRENENTGATGE DEL MEDI NATURAL SOCIAL I 
CULTURAL CM1  BARCANOVA 

No es 
reutilitzarà   RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MÈTODE DECA (3r PRIMÀRIA) SANTILLANA 

Es reutilitzarà   MÚSICA 3  
MC GRAW 
HILL 

 

4t. 

Reutilització  Títol Editorial  

Es reutilitzarà   MÚSICA 4   MC GRAW HILL 

Es reutilitzarà   TIGER TEAM 4 MC MILLAN 

Es reutilitzarà   MATEMÀTIQUES 4t  CASTELLNOU 

Es reutilitzarà   LENGUA CASTELLANA 4t CASTELLNOU 

Es reutilitzarà   LLENGUA CATALANA 4t CASTELLNOU 

Es reutilitzarà   MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL C M 2 BARCANOVA 

Es reutilitzarà   SIETE NOCHES CON PAULA EDEBÉ 

Es reutilitzarà   L'ESCOLA ESTRAMBOTA 
RBA LA 
MAGRANA 

No es 
reutilitzarà   TIGER TEAM 4 WB MC MILLAN 

No es 
reutilitzarà NUEVO CUADERNO LENGUA CASTELLANA CASTELLNOU 
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No es 
reutilitzarà   

DOSSIER D'APRENENTATGE MEDI NATURAL SOCIAL I 
CULTURAL CM2 BARCANOVA 

No es 
reutilitzarà   

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MÈTODE DECA (4tr 
PRIMÀRIA) SANTILLANA 

 

5è.  

Reutilització  Títol Editorial  

Es reutilitzarà   TIGER TRACKS 5 MC MILLAN 

Es reutilitzarà   MATEMÀTIQUES 5è LA GALERA 

Es reutilitzarà MEDI 5, CIÈNCIES SOCIALS I CIÈNCIES NATURALS VICENS VIVES 

Es reutilitzarà   LEANDRE EL NEN HORRIBLE (Anna Manso) CRUÏLLA 

Es reutilitzarà   JON Y LA MÁQUINA DEL MIEDO (Roberto Santiago) EDEBÉ 

Es reutilitzarà   LES BRUIXES (Roald Dahl) 
ESTRELLA 
POLAR 

No es 
reutilitzarà   

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MÈTODE DECA (5è 
PRIMÀRIA) SANTILLANA 

No es 
reutilitzarà   TIGER TRACKS 5 WB MC MILLAN 

 

6è 

Reutilització  Títol Editorial  

Es reutilitzarà   TIGER TRACKS 6 MC MILLAN 

Es reutilitzarà   MATEMÀTIQUES 6è LA GALERA 

Es reutilitzarà   EL LAZARILLO DE TORMES  
EDEBÉ 

Es reutilitzarà   MÚSICA I DANSA  (6è primària) projecte 3,16 CRUÏLLA 

Es reutilitzarà   L'ARBRE DE LES HISTÒRIES (Eulàlia Canals)  
LA FORMIGA ( 
ANIMALLIBRES) 

Es reutilitzarà   
LA VOLTA AL MÓN AMB 80 CORREUS 
ELECTRÒNICS (Stefano Bordighioni) CASTELLNOU 

Es reutilitzarà   RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MÈTODE DECA (6è 
PRIMÀRIA) SANTILLANA 

No es 
reutilitzarà   TIGER TRACKS 6 WB MC MILLAN 

No es 
reutilitzarà   MEDI 6, MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL VICENS VIVES 

 

 

6.3. Equip que cal portar 

 
Des de P3 fins a 2n de primària els alumnes han de portar bata a totes les classes i per anar al menjador 
els que es queden a dinar. La bata s’ha de conservar neta i polida al llarg de tot el curs, amb el nom en lloc 
visible (això és molt important, ja que permet que tots els adults de l’escola ens adrecem als nens pel seu 
nom, cosa que els dóna seguretat i confiança) i amb una veta resistent per poder-la penjar correctament. 
La resta de cursos només estan obligats a portar-la a la classe de plàstica. 
 
Per a l’Educació Física a primària només cal portar uns pantalons i una samarreta, mitjons i sabatilles 
esportives. El tipus i el color són opcionals. Cal dur, també, una tovallola a la bossa d’esport. Rentar-se o 
dutxar-se després de l’exercici físic és un bon costum que cal practicar per raons higièniques i de salut. 
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Per a la Psicomotricitat (a partir de P4 i fins a 2n de Primària) cal portar roba còmoda i sabates fàcils de 
posar, i sabatilles de sola prima. El model recomanable és de la marca "DOMYOS": "Zapatillas 
antideslizantes bebé", que tenen un petit velcro lateral i són fàcils de posar. Les podeu trobar a les botigues 
Decathlon. No compreu les "Rythme 500", que són molt difícils de posar. Les sabatilles han d'anar 
marcades amb el nom i cognom i s'han de dur dins d'una bossa (millor de roba) també assenyalada amb el 
nom, que es quedarà a l’escola. 
 

És molt important que el material s’adapti a les condicions que es detallen a continuació, que estigui tot 
marcat amb nom i cognom i que no se’n porti més del que es demana. D’aquesta manera es 

contribueix al bon funcionament de la classe.  
 

1r 

 La llista de material es donarà a la reunió de famílies que es farà a la primera setmana de 
setembre. 

 

2n 

 Fulls blancs DIN A4 de dos forats. 

 Una carpeta de dues anelles grosses simples (cartipàs) sense cap mecanisme, amb 9 
separadors de plàstic. 

 5 portafolis gruixuts oberts per dos costats. 

 Un tub de pega blanca d’enganxar. 

 Un llapis negre triplus slim núm. 2 (HB) Staedtler i goma d’esborrar (tipus milan). 

 Una maquineta de fer punta. 

 12 llapis de colors aproximadament. 

 10 o 12 retoladors aproximadament. 

 Un regle de 30 cm (rígid). 

 Un estoig (no bossa) on hi càpiga tot. 
 Un regle petit pla. 

 Portar la carpeta de P5 (pas a la Primària) i la carpeta viatgera de 1r. 

 

3r i 4t  

 

 Carpeta classificadora que tingui 12 departaments (es facilita des de l’escola, web dels llibres) 

 1 llibreta d’espiral mida foli amb quadrícula de 6mm de 80a 100 fulls (es facilita des de l’escola, 
web dels llibres). 3r l’ha d’adquirir i 4t pot aprofitar la del curs passat. 

 1carpeta mida foli amb gomes (es facilita des de l’escola, web dels llibres). 

 1 llibreta de música (4t) (es facilita des de l’escola). 

 Carpeta de dues anelles grosses (cartipàs), sense cap mecanisme, màxim 33 cm d’alçada amb 
9 separadors i anelles. 

 Fulls blancs DIN A4, amb forats. 

 Llapis del número 2. 

 Goma d’esborrar. 

 Maquineta de fer punta. 

 Tisores que tallin bé. 

 Regle de 30 cm (no més llarg) i el regle curt que va a l’estoig. 

 12 llapis de colors. 

 1 retolador fluorescent claret. 

 12 retoladors. 

  Un tub de pega blanca d’enganxar. 
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 Un bolígraf negre o blau (4t) i un de vermell. 

 Escaire o cartabó, semicercle i compàs  (4t). 

 Fulls quadriculats 6 x 6 (paquet petit). 

 Flauta (4t) Recomanem  model Yamaha, soprano, digitació alemanya. (És de  
      color blanc). 

 Pendrive. 

 

5è i 6è 

 

 Fulls DinA4 quadriculats 6x6 amb 2 forats. 

 Fulls A4 blancs, amb forats. 

 8 portafolis amb enquadernador. 

 Carpeta de dues anelles grosses (cartipàs) amb 10 separadors. (màxim 33 cm alçada). 

 Llapis del número 2. 

 Goma d’esborrar. 

 Maquineta de fer punta. 

 Regle de 30 cm  rígid, amb el nom i el regle curt -de 15cm- que va a l’estoig. 

 Escaire o cartabó i semicercle de plàstic transparent, amb el nom i numeració ben clara. 

 Compàs, amb el nom. 

 Llapis de colors. 

 Retoladors. 

 Tisores. 

 Bolígrafs blau o negre i vermell. 

 Una barra de pega blanca d’enganxar. 

 Subratllador fluorescent. 

 Portar la llibreta de música que tenen de 4t (pentagrama). 

 Pendrive amb el nom. 

 Auriculars de diadema amb el nom. 

 Arandeles autoadhesives. 

 Corrector Típpex (de rotlle) (a 6è). 
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7. Educació Secundària Obligatòria 

7.1. Inici de curs 

 
Els alumnes de 1r d’ESO i les seves famílies seran convocats a una reunió el dimarts 6 de setembre a les 
18:00h a la sala d’actes de l’edifici de secundària. Oportunament rebran la convocatòria i l’ordre del dia de 
la reunió. 
 
El curs començarà dilluns dia 12 a les 9:00 del matí. Els alumnes d’ESO seran rebuts pels seus tutors/es al 
pati.  
 

Els alumnes nous de 2n, 3r i 4t d’ESO, a les 9:05 del dilluns 12 s’esperaran al vestíbul del c/Gavà i el 

coordinador els acompanyarà a les seves classes. 

7.2. Recuperacions 

 

Els alumnes amb alguna matèria suspesa tindran proves extraordinàries els dies 1, 2, i 5 de setembre. 
Recordeu que cal presentar les feines i portar els llibres de reutilització que us hem deixat per preparar la 
prova. 
 
Calendari de les proves extraordinàries d’ESO: 

Horari Dijous  1 de setembre Divendres 2 de setembre Dilluns 5 de setembre 

9:00-10:30h 
 

Matemàtiques Anglès 

11:00-12:00h 
Naturals  

Física i Química 
EVP  

Tecnologia 
Català 

Francès 

12:00-13:00h 
Socials 

Llatí 
Castellà 
Ed Física 

Recerca 
informàtica 

 

7.3. Llibres de text 

 

A continuació us detallem la llista de llibres de text necessaris per al curs 16-17.  Al costat de cada títol hem 
posat si el llibre pertany al programa de reutilització Meu, Teu, Nostre o no.  
 
“Meu, Teu, Nostre” és un projecte de reutilització de llibres implantat a les etapes de Primària i ESO, 
que té com a objectiu principal que els nens i les nenes, d’una manera pràctica, prenguin consciència de la 
necessitat de compartir i reutilitzar. La seva implicació directa farà que siguin ells, a través de la seva actitud 
responsable, els protagonistes de l’èxit del programa. En un cicle de 4 anys es reutilitzen més de 4.000 
llibres i l’import que s’estalvia entre totes les famílies supera els 120.000 €. Aquests llibres seran per a l’ ús 
normal dels alumnes a casa i a l’escola i quedaran per al pròxim any a disposició de la següent promoció. 
HEM DE FER-NE UN ÚS RESPONSABLE, és a dir no guixar-los, tacar-los, trencar-los... 
A més dels llibres de text veureu un lot de material que es distribuirà directament des de l’escola i que conté 
(variarà segons els curs): carpeta amb gomes, quaderns de diferents tamanys de quadrícula, quadern de 
música, portafolis de plàstic tipus sobre, carpeta i l’agenda de l’escola. És molt important que tots els 
alumnes de la classe tinguin el mateix material (Per exemple, el color de la carpeta de gomes). 

 
Quins beneficis té comprar els llibres a l’escola?   

 Bossa de llibres preparada el primer dia de classe 
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 10% de descompte en els llibres no reutilitzables  

 33% dels cost dels llibres reutilitzables, 

 i no paguis fins al novembre!   

 

Per fer la reserva cal entrar en el següent enllaç: 
http://admin.jnadal.cat/HojaPedido?cod=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 
 

Un cop estigueu dins ompliu les dades que us demanen.  
Aquest sistema serà operatiu fins el proper 31 d’agost a les 21:00 hores, un cop tancat l’aplicatiu no 
podreu reservar els llibres, poseu-vos en contacte amb Secretaria. 
 
A partir de 2n d'ESO els alumnes hauran de passar per l'escola a recollir els llibres en el següent horari: 

 

 2n d’ESO, dimarts 6 de setembre de 10:00 a 14:00h 

 3r d’ESO, dimarts 6 de setembre de 10:00 a 14:00h. 

 4t d’ESO, dimecres 7 de setembre de 15:30 a 17:00 hores.  

 1r de Batxillerat, dijous 8 de setembre de 10:00 a 14:00 hores 

 2n de Batxillerat, dilluns 12 de setembre de 

 12:00 a 12:30  Artístic 

 12:30 a 13:00  Humanitats 

 13:00 a 13:30  Científic i Tecnològic 

 

Quan els llibres arribin a casa, és molt important que es faci una revisió del seu estat,  folrar-los i escriure-hi 

el nom. Si són reutilitzables, cal posar el nom al segell identificatiu del programa Meu, Teu, Nostre. Els 

alumnes en faran l’ús habitual, els podran portar a casa, però a final de curs quedaran a l’escola a disposició 

de la següent promoció d’alumnes. En cas de no retornar el llibre o retornar-lo malmès, es cobrarà el 67% 

del seu cost. 

1ESO 

Reutilització  Títol Editorial  

Es reutilitzarà   POLIS 1r ESO (llibre de socials)  VICENS VIVES 

Es reutilitzarà   NEW ENGLIS IN USE 1  BURLINGTON 

Es reutilitzarà   LENGUA CASTELLANA 1r ESO BARCANOVA 

Es reutilitzarà   LLENGUA CATALANA 1r ESO BARCANOVA 

Es reutilitzarà   ESPAI 1r ESO (llibre de naturals i física i química)  VICENS VIVES 

Es reutilitzarà   

EDUCACIÓ FÍSICA (Projecte Olimpia)  
(Aquest llibre el comencen a 1r i el continuen fent 
servir a 2n d'ESO) DEL SERBAL 

Es reutilitzarà   MÚSICA 1 TEIDE 

Es reutilitzarà   
MATEMÀTIQUES 1r ESO  ( Col·lecció Projecte 2012 
Fluvià),  McGRAW HILL 

No es 
reutilitzarà   NEW ENGLIS IN USE 1 WB BURLINGTON 

No es 
reutilitzarà   THE SECRET OF THE STONE   VICENS VIVES 

No es 
reutilitzarà   IDRISS,  La noia del fil de seda 

EDICIONS DEL 
ROURE 

No es 
reutilitzarà   

HISTORIA DE UNA GAVIOTA Y EL GATO QUE LA 
ENSEÑÓ A VOLAR (L. Sepúlveda) TUSQUETS 

 

http://admin.jnadal.cat/HojaPedido?cod=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf
http://admin.jnadal.cat/HojaPedido?cod=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf
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2ESO 

Reutilització  Títol Editorial  
Es reutilitzarà   NOU POLIS 2n ESO (llibre de socials)  VICENS VIVES 

Es reutilitzarà   NEW ENGLIS IN USE 2 BURLINGTON 

Es reutilitzarà   LENGUA CASTELLANA 2n ESO BARCANOVA 

Es reutilitzarà   LLENGUA CATALANA 2n ESO BARCANOVA 

Es reutilitzarà   ECOS FÍSICA I QUÍMICA  VICENS VIVES 

Es reutilitzarà   
MATEMÀTIQUES 2n ESO  ( Col·lecció Projecte 2012 Fluvià), 
amb llicència digital gratis McGRAW HILL 

Es reutilitzarà   
EDUCACIÓ FÍSICA (Projecte Olimpia)  
(Aquest llibre el continuen fent servir des de 1r d'ESO) DEL SERBAL 

No es 
reutilitzarà   NEW ENGLIS IN USE 2 WB BURLINGTON 

No es 
reutilitzarà   MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN (Manuel de Pedrolo) EDICIONS 62 

No es 
reutilitzarà   *THE ADVENTURES OF TOM SAWYER 

*VICENS 
VIVES 

No es 
reutilitzarà   *LA VISITA DEL INSPECTOR 

*VICENS 
VIVES 

No es 
reutilitzarà   *DOROTHÉE 

*VICENS 
VIVES 

No es 
reutilitzarà   

À PLUS! 1 (LLIBRE) 
(Aquest llibre el comencen a 2n i el continuen fent servir a 
3r d'ESO) EDEBÉ 

No es 
reutilitzarà   

À PLUS 1 (Cahier d'exercices) 
(Aquest llibre el comencen a 2n i el continuen fent servir a 
3r d'ESO) EDEBÉ 

*Aquestes lectures formen part d’un pack que l’editorial ofereix en bloc juntament amb unes fitxes de treball. 

Comprant les lectures per separat, no tindreu aquesta opció.  

3ESO 

Reutilització  Títol Editorial  

Es reutilitzarà   ADV ENGLISH IN USE 3 
BURLINGTON 
BOOKS 

Es reutilitzarà   LENGUA CASTELLANA 3r ESO  LA GALERA 

Es reutilitzarà   LLENGUA CATALANA 3r ESO  LA GALERA 

Es reutilitzarà   NOU ESPAI 3r ESO (llibre de Biologia i Geologia)  VICENS VIVES 

Es reutilitzarà   NOU POSITRÓ 3r ESO (llibre de Física i Química) VICENS VIVES 

Es reutilitzarà   NOU MATEMÀTIQUES 3r ESO  McGRAW HILL 

Es reutilitzarà   

EDUCACIÓ FÍSICA (Projecte Olimpia) 2n CICLE 
D'ESO 
(Aquest llibre el comencem a fer servir des de 3r 
d'ESO) DEL SERBAL 

Es reutilitzarà HISTÒRIA DE LA MÚSICA 3r ESO VICENS VIVES 

No es reutilitzarà L’OKUPA DE CERVELLS. (Miquel Pujadó) BARCANOVA 

No es 
reutilitzarà   GIH 3 (llibre de socials) amb llicència digital VICENS VIVES 

No es reutilitzarà  DRACULA  (Bram Stoker) BLACK CAT  

No es 
reutilitzarà   ADV ENGLISH IN USE 3 WB 

BURLINGTON 
BOOKS 

No es 
reutilitzarà   MARINA (Carlos Ruíz i Zafón) EDEBÉ 
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 Els alumnes de 3r faran servir el llibre de francès que feien servir a 2n (POURQUOI PAS! 1, llibre i 
quadern d’exercicis) 

4eso 

Reutilització  Títol Editorial  

Es reutilitzarà   ADV ENGLISH IN USE 4 
BURLINGTON 
BOOKS 

Es reutilitzarà   CASTELLANO 4t ESO  LA GALERA 

Es reutilitzarà   CATALÀ 4t ESO  LA GALERA 

Es reutilitzarà   
MATEMÀTIQUES 4t ESO ( Col·lecció Projecte 2012 
Fluvià) McGRAW HILL 

Es reutilitzarà   

EDUCACIÓ FÍSICA (Projecte Olimpia) 2n CICLE 
D'ESO 
(Aquest llibre el continuen fent servir des de 3r 
d'ESO) DEL SERBAL 

No es 
reutilitzarà   GIH4 VICENS VIVES 

No es 
reutilitzarà   ADV ENGLISH IN USE 4 

BURLINGTON 
BOOKS 

No es 
reutilitzarà   ALOMA (Mercè Rodoreda) 

E. 62 

No es 
reutilitzarà   SIN NOTICIAS DE GURB (Eduardo de Mendoza) 

SEIX BARRAL 

No es 
reutilitzarà   JANE EYRE   (Jane Austen) VICENS VIVES 

OPTATIVA 
DICCIONARI Llatí-català Català-llatí (5a edició en 
endevant) VOX 

OPTATIVA LLATÍ DE 4t ESO BARCANOVA 

OPTATIVA HALLOWEEN CHEZ DRACULA (lectura de francès) CLACK CAT - CIDEB 

OPTATIVA PARACHUTE 3 (livre de l’élève) SANTILLANA 

OPTATIVA PARACHUTE 3 (Cahier d’exercices) SANTILLANA 

 OPTATIVA FÍSICA I QUÍMICA 4 BAULA 
 

7.4. Equip que cal portar 

 

Per a l’Educació Física a primària només cal portar uns pantalons i una samarreta , mitjons i sabatilles 

esportives. El tipus i el color són opcionals. Cal dur, també, una tovallola a la bossa d’esport. Rentar-se o 

dutxar-se després de l’exercici físic és un bon costum que cal practicar per raons higièniques i de salut. 

 

7.5. Material 

 
Han de portar material que ja tenien de cursos anteriors: llapis, llapis de colors, retoladors, bolígrafs, tisores, 
grapadora, cinta adhesiva transparent, subratllador fluorescent, maquineta, tub de pega, escaire, cartabó, 
regle (30cm), compàs, semicercle, fulls blancs de paper reciclat DIN A4, llibreta troquelada de fulls 
quadriculats, carpeta classificadora (es pot fer servir la dels cursos anteriors), auriculars que es 
connectin a l’ordinador.  
 
Els alumnes de l’ESO necessiten: 

 una calculadora científica, no programable. 
 Diccionaris (bàsicament per a ús personal a casa). 
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 També necessitaran una bata (pot ser reutilitzada) per treballar als laboratoris i a Educació Visual i 
Plàstica. 

A part d’aquest material, per a Educació Visual i Plàstica es demana: 
material 1r ESO per a EVP 

 llapis hb, 2b 

 barra de carbonet 

 sanguina 

 goma 

 regle (30/40cm) 

 tisores 

 pega 

 fixador (pot petit de laca) 

 carpeta de dibuix mida din-A3 

 

material 2n ESO per a EVP 
 carpeta ( la de l'any passat) 

 bata o samarreta vella 

 pintures gouache dels següents colors: blanc, negre, magenta, blau cian, blau ultramar, groc 
llimona, vermelló. 

 un pinzell prim i un altre de més gruixut 

 pot de plàstic per a aigua 

 capsa de sabates o similar per guardar el material 

 

material 3r ESO per a EVP 
 llapis: hb i h2 

 escaire i cartabó 

 compàs 

 carpeta din A3 (la dels anys anteriors) 

 

material 4rt d'ESO per a EVP 
 llapis 

 goma 

 escaire/cartabó/ regle entre 30 i 50 

 llapis de colors 

 carpeta (dinA3, la d'anys anteriors) 

 

L’assignació dels armariets, per als alumnes que n’hagin demanat,  la donaran els tutors el primer dia de 

classe. A partir del mateix dia ja es podran fer servir. Si voleu fer demanda d'armariet, la podeu realitzar 

seguint aquest enllaç: 

https://docs.google.com/a/escola-proa.cat/forms/d/1z-LOCHvHCQL4tmtjZVRHrixT7JqFXUsC5is71NR-XJc 

 

  

https://docs.google.com/a/escola-proa.cat/forms/d/1z-LOCHvHCQL4tmtjZVRHrixT7JqFXUsC5is71NR-XJc
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8. Batxillerat 

8.1. Inici de curs 

 
Els nois i noies de 2n de Batxillerat faran la presentació del curs dilluns 12 a les 9:30 del matí. Els de 1r de 

Batxillerat la faran a les 10:00. Començaran les classes amb normalitat dimarts 13. 

8.2. Recuperacions 

 
Els alumnes amb alguna matèria suspesa tindran les proves extraordinàries els dies 1, 2 i 5 de setembre. 
Recordeu que cal presentar les feines. 
 

Calendari de les proves extraordinàries de Batxillerat: 
 

Horari Dijous 1 de setembre Divendres  2 de setembre Dilluns 5 de setembre 
9:00 

a 
11:00 

Física/H.Art Anglès/HMC 
Filosofia/Llatí/ 

D. Artíst/Biologia 

 
12:00 

a 
14:00 

Català/D. Tècnic Castellà 
MCS/Matemàtiques/ 
Lite Universal/Volum 

 

 

8.3. Llibres de text 

 
A continuació us detallem la llista de llibres de text necessaris per al curs 16-17.  Al costat de cada títol hem 
posat si el llibre pertany al programa de reutilització Meu, Teu, Nostre o no.  
 

“Meu, Teu, Nostre” és un projecte de reutilització de llibres implantat a les etapes de Primària i ESO, 
que té com a objectiu principal que els nens i les nenes, d’una manera pràctica, prenguin consciència de la 
necessitat de compartir i reutilitzar. La seva implicació directa farà que siguin ells, a través de la seva actitud 
responsable, els protagonistes de l’èxit del programa. En un cicle de 4 anys es reutilitzen més de 4.000 
llibres i l’import que s’estalvia entre totes les famílies supera els 120.000 €. Aquests llibres seran per a l’ús 
normal dels alumnes a casa i a l’escola i quedaran per al pròxim any a disposició de la següent promoció. 
HEM DE FER-NE UN ÚS RESPONSABLE, és a dir no guixar-los, tacar-los, trencar-los... 
A més dels llibres de text veureu un lot de material que es distribuirà directament des de l’escola i que conté 
(variarà segons els curs): carpeta amb gomes, quaderns de diferents tamanys de quadrícula, quadern de 
música, portafolis de plàstic tipus sobre, carpeta i l’agenda de l’escola. És molt important que tots els 
alumnes de la classe tinguin el mateix material (Per exemple, el color de la carpeta de gomes). 
   
Quins beneficis té comprar els llibres a l’escola?   

 Bossa de llibres preparada el primer dia de classe 

 10% de descompte en els llibres no reutilitzables  

 33% dels cost dels llibres reutilitzables, 

 i no paguis fins al novembre!   
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Per fer la reserva cal entrar en el següent enllaç: 
http://admin.jnadal.cat/HojaPedido?cod=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf 
 
Un cop estigueu dins ompliu les dades que us demanen.  
Aquest sistema serà operatiu fins el proper 31 d’agost a les 21:00 hores, un cop tancat l’aplicatiu no 
podreu reservar els llibres, poseu-vos en contacte amb Secretaria. 
 
Si voleu fer demanda d'armariet, la podeu realitzar seguint aquest enllaç: https://docs.google.com/a/escola-

proa.cat/forms/d/1z-LOCHvHCQL4tmtjZVRHrixT7JqFXUsC5is71NR-XJc 

A partir de 2n d'ESO els alumnes hauran de passar per l'escola a recollir els llibres en el següent horari: 
 2n d’ESO, dimarts 6 de setembre de 10:00 a 14:00h 

 3r d’ESO, dimarts 6 de setembre de 10:00 a 14:00h. 

 4t d’ESO, dimecres 7 de setembre de 15:30 a 17:00 hores.  

 1r de Batxillerat, dijous 8 de setembre de 10:00 a 14:00 hores 

 2n de Batxillerat, dilluns 12 de setembre de 

 12:00 a 12:30  Artístic 

 12:30 a 13:00  Humanitats 

 13:00 a 13:30  Científic i Tecnològic 

 

Quan els llibres arribin a casa, és molt important que es faci una revisió del seu estat,  folrar-los i escriure-hi 

el nom. Si són reutilitzables, cal posar el nom al segell identificatiu del programa Meu, Teu, Nostre. Els 

alumnes en faran l’ús habitual, els podran portar a casa, però a final de curs quedaran a l’escola a disposició 

de la següent promoció d’alumnes. En cas de no retornar el llibre o retornar-lo malmès, es cobrarà el 67% 

del seu cost. 

1Batx 

MODALITAT Títol Editorial  

Obligatòries  

 

FILOSOFIA I CIUTADANIA CASTELLNOU 

LLENGUA I LITERATURA CATALANA (1r 
BATXILLERAT) BARCANOVA 

TIRANT LO BLANC (Joanot Martorell) Episodis 
amorosos (versió moderna o actualitzada) ED. PROA 

NOVA ANTOLOGIA DE LA POESIA CATALANA 
(35 poemes) ED. PROA 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA (1r 
BATXILLERAT) BARCANOVA 

ÚLTIMAS TARDES CON TERESA ED. BOLSILLO 

SEGUNDA ANTOLOGÍA DE POESÍA 
ESPAÑOLA  

AUSTRAL 
EDUCACIÓN Nº 10 

LIVING ENGLISH STUDENT’S 1 BOOK 
BURLINGTON 
BOOKS 

LIVING ENGLISH 1, WORKBOOK 
BURLINGTON 
BOOKS 

FRANKENSTEIN  OXFORD 

THE PICTURE OF DORIAN GRAY OXFORD 

Humanitats 
Literatura Universal 

 

LITERATURA UNIVERSAL CASTELLNOU 

CIMS BORRASCOSOS (Emili Bronte) 
LABUTXACA 

HAMLET, (W. Shakespeare)  ED. PROA 

LA METAMORFOSI (F. Kafka)  ED. PROA 

 

EL MISANTROP (Molière) 
EDUCAULA 

Humanitats HISTÒRIA DEL MON CONTEMPORANI VICENS VIVES 

http://admin.jnadal.cat/HojaPedido?cod=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf
http://admin.jnadal.cat/HojaPedido?cod=a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf
https://docs.google.com/a/escola-proa.cat/forms/d/1z-LOCHvHCQL4tmtjZVRHrixT7JqFXUsC5is71NR-XJc
https://docs.google.com/a/escola-proa.cat/forms/d/1z-LOCHvHCQL4tmtjZVRHrixT7JqFXUsC5is71NR-XJc
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MATEMATIQUES 1 CC SS  MC GRAW  

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA CASTELLNOU 

DICCIONARI Llatí-català Català-llatí (5a edició 
en endevant) VOX 

NOUVEAU ROND POINT 2 (LLIBRE DE 
FRANCÈS) DIFUSIÓN PUG 

NOUVEAU ROND POINT 2 (Cahier d'exercices) DIFUSIÓN PUG 

APPARITION ET AUTRES CONTES DE GUY 
MAUPASSANT  BLACK CAT  

ECONOMIA DE L'EMPRESA (edició 
actualitzada) MC GRAW  

Científic 

 

FISICA 1 (última edició) MC GRAW  

QUIMICA 1  MC GRAW  

MATEMATIQUES 1  MC GRAW  

 

2Batxillerat 

MODALITAT Títol Editorial  

 Obligatòries  
 

 

HISTÒRIA DE LA FILOSOFÍA  RBA, LA MAGRANA 

LLENGUA I LITERATURA CATALANA 
2n BATX 

BARCANOVA 

BEARN (Llorens Villalonga) EDUCAULA 

PLAÇA DEL DIAMANT 
BROMERA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 2 

BARCANOVA 

ÚLTIMAS TARDES CON TERESA ED. BOLSILLO 

SEGUNDA ANTOLOGÍA DE POESÍA 
ESPAÑOLA  

AUSTRAL 
EDUCACIÓN Nº 10 

LIVING ENGLISH 2, STUDENT'S BOOK 
BURLINGTON 
BOOKS 

LIVING ENGLISH 2, WORKBOOK 
BURLINGTON 
BOOKS 

THE MERCHANT OF VENICE  VICENS VIVES 

Humanitats 

 

GEOGRAFIA  BARCANOVA  

ECONOMIA DE L'EMPRESA 2  MC GRAW  

MATEMATIQUES 2 CC SS  MC GRAW  

Humanitats 
Literatura  Catalana 

 

PILAR PRIM (Narcís Oller) 
EDUCAULA 62 

POEMA DE LA ROSA ALS LLAVIS 
(Joan Salvat-Papasseit) 

EDUCAULA 62 

VENT D’ARAM (Joan Vinyoli) 
EDUCAULA 62 

EL VIOLÍ D’AUSCHWITZ 
EDUCAULA 62 

AIGÜES ENCANTADES (Joan Puig i 
Ferreter) 

EDUCAULA 62 

INVASIÓ SUBTIL I ALTRES CONTES 
(Pere Calders) 

EDUCAULA 62 

JARDÍ VORA EL MAR (Mercè 
Rodoreda) 

EDUCAULA 62 



 
Informació general del curs 2016-2107 

 

 
22 

Científic 

 

FISICA 2 (última edició) MC GRAW  

QUIMICA 2 (última edició) MC GRAW  

MATEMATIQUES 2 CC NN  (última 
edició) 

MC GRAW  

Humanitats 
Literatura  Castellana 

 

EL QUIJOTE (Miguel de Cervantes) 
Antologia esencial  

LA GALERA 

DON JUAN TENORIO (Zorrilla) AUSTRAL 

LA VERDAD DEL CASO SAVOLTA 
(Eduardo Mendoza) 

SEIX BARRAL 

LA CELESTINA (Fernando de Rojas)  
 

ANTOLOGÍA POÉTICA DEL SIGLO DE 
ORO 

AUSTRAL 

EL CABALLERO DE OLMEDO (Lope de 
Vega) 

AUSTRAL 

 
 

LOS PAZOS DE ULLOA (Emília Pardo 
Bazán) 

AUTRAL 

 

8.3. Material 
 
Els alumnes de batxillerat hauran de portar: 

 Carpeta classificadora.  

 Diccionaris (bàsicament per a ús personal a casa). 

 La resta de material es dirà i comentarà el primer dia de classe de cada matèria o a mesura que 
es necessiti. 
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9. Serveis 

9.1. El migdia a Proa 

Veure presentació 

Migdia a Proa from Escola Proa on Vimeo. 

Tots els alumnes nous, des de 3r de primària i fins a 4t d’ESO, hauran de passar per la Secretaria de 
l’escola, de l’1 al 10:00 de setembre, per tal de registrar l’empremta digital, per a un millor control a l’hora de 
dinar. L’horari en què us podrem atendre serà de 10:00 del matí a 14:00 del migdia. 
Els alumnes nous de Batxillerat només cal que passin si tenen pensat utilitzar aquest servei. 
 

Per als alumnes de P3 aquest servei comença el dia 15 de setembre.  

Per als alumnes de P4 i fins a 4t d'ESO, el servei començarà amb normalitat el primer dia d'escola. 

Sol·licitud del servei i cobrament de l’Espai del Migdia: 
 
Usuaris fixos 
Es consideren usuaris fixos aquells que utilitzen el servei un mínim del 75% dels dies lectius del mes. Cada 
principi de mes es passa el càrrec dels dies que s’ha fet ús del servei durant el mes anterior. El primer rebut 
serà carregat a l’octubre. 
 
Esporàdics 
Són els usuaris que utilitzen el servei menys del 75% dels dies lectius del mes. Cada principi de mes es 
passa el càrrec dels dies que s’ha fet ús del servei.  
 

Per utilitzar esporàdicament el servei, demanar règim o si un dia no s’ha de quedar a dinar, cal avisar a 
primera hora del matí, abans de les 10:00  h. 

 El pare, mare o tutor dels alumnes d’Educació Infantil, 1r i 2n de Primària ho fan a Secretaria 
(c/Almeria 57) per escrit o telèfon. 

 Els alumnes de 3r a 6è de primària, a les respectives classes amb una nota signada pel pare, mare 
o tutor. 

 Els alumnes d'ESO i Batxillerat, a la Consergeria del c/ Gavà amb una nota signada pel pare, mare 
o tutor. 

 

És imprescindible avisar seguint el procediment descrit. No fer-ho repercuteix negativament 
en  l’organització del servei. Per això, l’alumne/a que no hagi avisat, no podrà entrar al menjador i s’avisarà 
la família. 
 
Sense l’autorització escrita dels pares/mares, els alumnes fins a 4t d’ESO inclòs, no podran sortir de 
l’Escola. 
 

Per a qualsevol aclariment, podeu trucar a l’Escola i preguntar pel servei de menjador o bé enviar un correu 

electrònic a cbosch@escola-proa.cat, Cristina Bosch o ltarafa@escola-proa.cat, Lourdes Tarafa.  

 

  

https://vimeo.com/105748097
https://vimeo.com/105748097
https://vimeo.com/escolaproa
https://vimeo.com/
mailto:cbosch@escola-proa.cat
mailto:ltarafa@escola-proa.cat
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9.2. Mediateca i Acollida matinal de 08:00 a 09:00 

Cangur de tardes de 17:00 a 18:00 

 

Comença el dia 12 de setembre per a tots els alumnes, excepte P3 que començarà el 15.  
 

Aquests són els espais de cada un dels serveis: 
 

 Acollida matinal per a parvulari                          Aula polivalent de parvulari (edifici parvulari) 

 Acollida matinal per a 1r, 2n, 3r i 4t                   Menjador de parvulari (edifici primària) 

 Mediateca matins a partir de 5è                        Mediateca (edifici secundària) 

 El Cangur de tardes de P3 a 4t de Primària      Menjador de parvulari (edifici primària) 

 

La Mediateca de 17:00 a 18:00 és d’accés lliure i gratuït per a tots els alumnes a partir de 5è de primària i 
per a les seves famílies.  
 

Per utilitzar el servei de Cangur de tardes és necessari formalitzar la inscripció que trobareu en aquest 
enllaç:   
 

https://docs.google.com/a/escola-proa.cat/forms/d/1hEfWfN5YwYrdhZbe79tlL3-

gd2hi8aGOEcqvMrCJPaQ/viewform 

Podeu fer la sol·licitud des d’avui mateix i fins el divendres 4 de setembre. A partir del dilluns 5 de setembre, 
haureu de notificar-ho al correu electrònic extra_lectives@escola-proa.cat o a la Secretaria de c/Almeria. 
  

https://docs.google.com/a/escola-proa.cat/forms/d/1hEfWfN5YwYrdhZbe79tlL3-gd2hi8aGOEcqvMrCJPaQ/viewform
https://docs.google.com/a/escola-proa.cat/forms/d/1hEfWfN5YwYrdhZbe79tlL3-gd2hi8aGOEcqvMrCJPaQ/viewform
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10. Altres temes d'interès 
 A la Secretaria de l’Escola hi ha impresos-autoritzacions que les famílies d’Educació Infantil –P3, 

P4, P5- i 1r i 2n d’Educació Primària heu de fer servir sempre que vingui a recollir els infants algú 
que no ho fa de manera habitual, a menys que les famílies hagin avisat prèviament als tutors. Us 
demanem que compliu aquesta norma, que només pretén ser preventiva i garantir la seguretat de 
tots els alumnes. 

 Per llei, dins del recinte escolar i prop de l’escola no és permès de fumar. 
 Per tal que un/a alumne/a pugui sortir de l’Escola dins l’horari lectiu (excepció feta dels alumnes de 

Batxillerat a les hores d’esbarjo), és imprescindible l’autorització escrita dels seus pares/mares o 
tutors. Encara que la sortida sigui organitzada per l’Escola, aquesta autorització és obligatòria. Cap 
alumne podrà fer una sortida sense l’autorització pertinent. 

 A principis de curs us podrem informar del calendari previst per a les reunions de famílies i mestres 
per nivells i altres qüestions del vostre interès. Aquesta informació també la trobareu al web de 
l’Escola i al ClickEdu.  

 Així mateix, recordar-vos que el Centre Esportiu Municipal La Bordeta fa una oferta especial a totes 
les famílies i treballadors de l’escola, matrícula i primera quota gratuïtes. Podeu recollir el cupó de 
descompte per la secretaria de l’escola. 

 

11. Fundació Tr@ms convoca el XIII Concurs de 
fotografia digital 

Un any més, la Fundació Tr@ms convoca el concurs anual de Fotografia Digital, que té com a objectiu 
promoure la creativitat entre les persones que formen la nostra comunitat (alumnes, pares i personal dels 
centres associats). Podran participar tots els alumnes, famílies i personal dels centres de les escoles de 
Tr@ms. 

Bases del concurs: 

 Les fotografies hauran d’estar realitzades amb una càmera fotogràfica digital, amb una resolució 
mínima de 75 dpi.  

 La temàtica de les fotografies és ‘El soroll’. 
 Es pot presentar un màxim de 5 fotografies per participant. 
 S’hauran d’enviar com a fitxer adjunt a l’adreça concurs@fundaciotrams.org abans del dia 23 

d’octubre de 2016 indicant la categoria i el Centre Educatiu. 
 Sense perjudici dels drets d’autor, les fotografies presentades passaran a formar part de la fototeca 

de Fundació Tr@ms per temps indefinit i podran ser utilitzades en creació de materials o 
documentació explicativa de les activitats de la Fundació. 

El jurat, representat per totes les escoles, escollirà una fotografia guanyadora per cada categoria (alumnes, 
famílies i professors/es) a més de poder seleccionar fotografies finalistes. Els premis consistiran en un 
diploma a les fotografies finalistes i una càmera digital a cada guanyador. La presentació de les fotografies 
al concurs comporta l’acceptació de les presents bases. 

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament, seran introduïdes a la 
BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ TR@MS denominada B.D.G.A.FUN.TRAMS, 
registrada en el R.G.F.P. de la A.E.P.D. amb el número 2070510001 el responsable del qual és la pròpia 
Fundació a fi d’atendre de gestionar la seva participació al X CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL i per 
informar-lo de les nostres properes activitats. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, 

http://www.escola-proa.cat/fundacio-trms-convoca-el-xiii-concurs-de-fotografia-digital/
http://www.escola-proa.cat/fundacio-trms-convoca-el-xiii-concurs-de-fotografia-digital/
mailto:concurs@fundaciotrams.org
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accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines 
situades a la Rambla Nova 26. 

12. Assegurances 
En cas de malaltia o accident d’un alumne, l’escola es posarà en contacte amb la família per informar-la de 
la situació. Només en el cas que la família no pugui encarregar-se de portar-lo al centre mèdic i amb prèvia 
autorització, l’alumne serà acompanyat pel personal de l’escola. 
 

DE P3 A 2n D'ESO 
Assistència ambulatòria: 
LABOR // SALUT 
C/ Muntaner, 42 
T. 936.344.118 
Metro Universitat 
 

CLÍNICA NOU MÈDIC – GRUP9 
Avgda. del Bosc, 25 local 
08906 L’HOSPITALET DE LL. 
T.934373322 
Metro Pubilla Cases 
Oftalmologia: 
ICO  (Inst. Comtal Oftalmològic) 
Via Augusta, 61 Planta Baixa 
934.155.637 
Metro Diagonal  
FGC Gràcia  
 

ICR (Inst. Català Retina) 
Ganduixer, 117 
902 101 055 (8 a 20h.) 
FGC Gràcia 

Odontologia: 
Dr. Bosch - Clínica Dental 
Passeig de la Bonanova, 4 Baixos 

93 211 20 11 

Otorinolaringologia: 
DR. PEDRA 
Gran Via C.C., 561 Entl. 2a esc.esq. 
Cita prèvia 
934.548.653 
Metro Urgell i Universitat 

Excepcionalment 
en festiu o urgències: 
 

HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA 
Consell de Cent, 437 
T. 932.310.512 
Metro Tetuan, Girona i Verdaguer 

ADJUNTAR PARTE DE LA MÚTUA  
AMB EL SEGELL D'ESCOLA 
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DE 3r d'ESO A 2n BATXILLERAT 

Assistència ambulatòria: 
LABOR // SALUT 
C/ Muntaner, 42 
T. 936.344.118 
Metro Universitat 

Oftalmologia: 
Hospital casa Maternitat 
Sabino d’Arana, 1 
932.275.611 

Odontologia: 
SERV.SANIT.BARNA (J.L. Marín Pujol) 
Comte d'Urgell, 44 pral 1ª 
934.242.266 
Metro Urgell 
ABEDENT - CLINICA DENTAL 
Av. Príncep d'Astúries, 46 baixos 
932.371.480 
Metro Hospital Clínic 

Otorinolaringologia: 
Hospital Clínic  
Villarroel, 170 
932.275.400 
Metro Hospital Clínic 

Urgències Clíniques, Ingressos o Festius: 
Hospital Clínic  
Villarroel, 170 
932.275.400 
Metro Hospital Clínic 

ADJUNTAR PARTE SEG. SOC. / FOTOCOP. DNI NEN / JUSTIFICANT  

 


