Equip Docent
Tant els tutors/es com l'equip directiu som aquí per informar-vos i assessorar-vos.
Al Pedagogium Cos creiem que la comunicació entre famílies i mestres és essencial. Afortunadament les mesures adoptades durant la pandèmia ja no seran
necessàries i podem recuperar la presencialitat dins el Centre. Les vies de comunicació són l’Agenda Escolar, el telèfon, el correu electrònic i/o la videoconferència.
Trobareu les adreces de correu electrònic de tot l'equip docent i un munt d'informació més a la nostra web www.pedagogium-cos.cat
Secretaria
L’horari d’atenció al públic és de 8:30 h a 12:30 h i de 15:00 h a 17:30 h. Ens podeu contactar al correu secretaria@pedagogium-cos.cat o bé trucant al 93 6401066.
Servei de venda de llibres
Els alumnes rebran a l'aula, el primer dia de curs, els llibres sol·licitats i el material didàctic i podreu efectuar el pagament en tres terminis. Enguany hem modificat el
fraccionament del pagament per facilitar la gestió, de la següent manera:
-

Primer pagament el 15 de juliol pel total de l’import corresponent al Material Didàctic ( Llibretes, agenda, dossiers, etc. Detall al llistat de llibres )
Segon pagament l’1 d’octubre per la meitat de l’import corresponent als llibres.
Tercer pagament l’1 de novembre per la resta de l’import corresponent als llibres.

Recordem que tots els beneficis de la venda de llibres repercuteixen en els nostres alumnes i en la millora de l'escola ( taules, cadires, ordinadors, laboratori, etc ).
Assegurança escolar
L'assegurança escolar cobreix la Responsabilitat Civil dels alumnes i garanteix una assistència mèdica immediata en cas d'accident a l'escola o durant les sortides o
colònies. Alhora cobreix circumstàncies com el trencament d'ulleres o l'assistència al dentista en cas d'accident al Centre. És una garantia de tranquil·litat per a tots i
totes.
Enguany l'assegurança escolar té un cost anual de 38 eur i es paga mitjançant un rebut domiciliat el dia 19 de juliol.
Equipament escolar
El xandall és necessari durant tota l'escolaritat i el trobareu a Puber Sports. C/ Raurich nº19. Sant Boi de Llobregat
Sortides, colònies i viatges
Durant el curs els/les alumnes gaudeixen de diverses activitats fora de l'escola com sortides culturals, colònies i viatges. El pagament de les sortides i colònies es
farà per domiciliació bancària a través de l’autorització en un formulari enviat prèviament per e-mail. Els rebuts de les colònies i viatges es generaran
fraccionadament com fins ara per a facilitar el pagament.

Escola d’Activitats extraescolars
El projecte renovat de l’Escola d’Activitats va arrencar el curs passat amb molt d’èxit i activitats noves. Per a aquest curs estem preparant noves activitats i millores en
les ja existents. En breu us enviarem el formulari d’inscripció amb el detall de l’oferta i tota la informació. Ja us avancem, però, que les activitats ja existents es
mantindran el mateix dia i hora i la majoria començaran el 12 de setembre.
Servei de Menjador Curs 2022-2023:
Enguany el Servei de Menjador amb cuina pròpia continua amb el Toni i la Carme als fogons i el
monitoratge a càrrec de la Fundació Pere Tarrés amb la Marta González com a Directora del
menjador. Com ja sabeu, el Servei ofereix uns menús de qualitat, equilibrats i amb ingredients
ecològics i activitats de lleure i tallers ( màgia , malabars, etc...) a l'estona d'esbarjo. Cada
trimestre els infants gaudeixen d'un menú temàtic ( japonès, mexicà, etc...) amb activitats lúdicoculturals relacionades. A més oferim la possibilitat de preparar un pic-nic per a les sortides.
Com sempre, per a facilitar el servei a les famílies es pagaran els dies que s'ha utilitzat el
menjador de forma mensual a inicis del mes següent, de forma domiciliada, tant els fixes com els
esporàdics. D'aquesta manera simplifiquem el servei i el fem més just i equitatiu, cobrant
exclusivament els dies gaudits, facilitant-ne el pagament i evitant cues a Secretaria. Enguany el preu
de menjador és de 7,90eur al dia. Per a notificar qualsevol incidència cal enviar un WhatsApp al
telèfon 669773557 abans de les 9.30h del mateix dia. Durant el mes de juliol us enviarem un
formulari per a què ens confirmeu els dies que necessitareu el servei.

Novetat en l’inici de Curs:
El curs 2022-2023, com bé sabeu, s'iniciarà amb un avançament del calendari escolar.
L'alumnat d'Educació Secundària començarà l'activitat escolar el 7 de setembre i acabarà
el 20 de juny. Del 7 al 30 de setembre l’escola oferirà el mateix horari que la resta del curs.
El servei de menjador comença també el 7 de setembre.
Calendari escolar Curs 2022-2023:
Enguany també hi ha la novetat que les escoles disposem d’un dia festiu més de lliure
disposició. Aquests són:
-

31 d’octubre de 2022
9 de desembre de 2022
20 de febrer de 2023
2 de maig de 2023

Us adjuntem el Calendari Escolar.

