Butlletí informatiu
2022/2023

Benvolgudes famílies,
Des de l’Escola Lexia us donem la benvinguda i us adjuntem la informació necessària per al nou curs
2022-2023.
L’evolució de la COVID-19 pot modificar algunes de les informacions que es recullen en aquest
butlletí.
CURS 2022 -2023
El curs s’iniciarà el dia 5 de setembre i finalitzarà el 22 de juny, excepte el grup de PFI que inicia les
classes el dia 7.
Les absències i retards hauran de ser comunicats per telèfon i/o correu electrònic abans de les 10.00
hores.
L’Escola no es fa responsable de l’alumnat que arribi abans de l’hora de l’inici de les classes, tret que
estiguin inscrits al servei de permanències (de 8 - 9.00 h).
Les sortides abans de que finalitzi l’horari lectiu hauran d’estar justificades.
Per contactar amb l’Escola ho podeu fer a través del telèfon de la Secretaria (93.417.07.39.) i/o el
correu electrònic (a8003774@xtec.cat). També podeu fer arribar les vostres anotacions via agenda de
l’alumne/a o directament al correu electrònic de cada tutor/a i/o altre professional. En cap cas, estarà
permès fer trucades, enviar missatges telefònics o whatsapps als professionals del Centre.

Horari de la primera setmana :


Primària i secundària, del 5 al 10 de setembre - de 09:00 – 14:00 h



PFI, del 7 al 10 de setembre- de 09:00 – 14:00 h

A partir del 10 de setembre, per totes les etapes:


Entrada 09.00 h



Sortida: 16:45 h

Programa de Formació Inicial - Tardes lliures dimecres i divendres


L’horari de l’últim dia de classe abans de vacances ( Nadal, Setmana Santa, Estiu) és de 9:00
a 14:00.

L’entrada i sortida de l’etapa de primària es realitzarà per la porta del Carrer d’Esteve Terrades
L’entrada i sortida del Cicle Funcional (Masterxef)es realitzarà per la porta del Carrer d’Esteve
Terrades
L’entrada i sortida de l’etapa de secundària i PFI es realitzarà per la porta del Carrer Gomis

Dies assenyalats que es celebren a l’Escola:


La Castanyada



Santa Cecília (Dia de la música)



Dia de la Pau i la no violència



Nadal



Carnestoltes



Dia de la Dona



Sant Jordi



Sant Ponç



Fi de curs

Calendari de festius Curs 2022-2023:


24 de setembre (La Mercè) Passa a celebrar-se el dia 26 de setembre



12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)



1 de novembre (Tots Sants)



6 de desembre (Dia de la Constitució)



8 de desembre (La Immaculada)



Nadal: Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos)



Setmana Santa: Del 3 al 10 d’abril de 2023 (ambdós inclosos)



5 de juny (Segona Pasqua)

Dies de lliure disposició:


31 d’octubre



9 de desembre



20 de febrer



17 de març



2 de juny

Sol·licitud d’entrevistes:


Les famílies sol·licitaran les entrevistes via correu electrònic o contactant amb la Secretaria.



Les famílies seran ateses els dies i hores proposats per les/els tutores/rs i especialistes. Es
podran realitzar de forma telemàtica o presencial.

Reunions informatives d’inici de curs:


Abans de començar el curs l’Equip Directiu realitzarà, via telemàtica, una trobada on
s’informarà de tot el referent al curs 20212-2023. (Data pendent de confirmació).



Divendres 2 de setembre, el tutor/a corresponent a cada grup realitzarà una reunió
telemàtica amb les famílies del grup classe, a les 10h., per tal de presentar-se.



A partir de la darrera setmana de setembre, es realitzarà la Reunió de famílies a l’escola, com
a presentació oficial del curs amb les tutores, educadors/es, especialistes i equip directiu.

NORMES GENERALS
L’Escola Lexia estableix unes normes generals pel millor funcionament del Centre, considerem de
gran importància complir-les.


Preguem màxima puntualitat en els horaris d’entrada i sortida dels alumnes.



Quan els alumnes no puguin assistir a classe, s’haurà de comunicar a la Secretaria abans de
les 10.00 hores .



Cal comunicar per escrit quines seran les persones responsables de recollir a cada alumne o
indicar si l’alumne marxa de manera autònoma. En cas de variacions puntuals, s’ha de
comunicar al Centre facilitant el DNI de la persona responsable.



En el cas que la família canviï de domicili o telèfon, s’haurà de comunicar de manera
URGENT a la Secretaria.



Per tal de vetllar per la seguretat de l’alumnat, és necessari informar a través del formulari de
qualsevol canvi de metge especialista, psicòleg, neuròleg o tractament de suport extern. En
cas de que prengui una medicació continuada, és IMPRESCINDIBLE omplir l’autorització per
subministrar el medicament al Centre.



És obligatori l’ús de l’uniforme reglamentari. A l’etapa de Primària s’ha de dur l’uniforme
escolar i la bata. En tots dos cicles i PFI han de fer ús de l’equipació esportiva.



A l’Escola no es pot fer ús dels mòbils, aparells electrònics, etc. Els alumnes només poden fer
ús dels mòbils personals fora del recinte escolar per tal de comunicar-se amb les famílies.
Dins l’aula, els mòbils es recolliran i es guardaran en un espai estipulat. En cas de no ser
respectada aquesta norma, es requisaran els aparells. En cap cas, l’Escola es farà
responsable de les possibles pèrdues o desperfectes en els aparells.



Recordeu que, per a les sortides escolars, els seus fills/es han de dur el títol de transport, en
cas de que se’n oblidin hauran d’abonar l’import corresponent a la Secretaria.



Entenem l’espai de menjador com un temps educatiu i de convivència, per tant, l’ús de les
carmanyoles no està permès a l’Escola, a excepció de prescripció mèdica.



Us recordem que al Centre existeix una reglamentació interna aprovada pel Consell Escolar
on s’estableix possibles sancions aplicables en cas de no ser respectada la normativa de
l’Escola.

LLISTAT DE MATERIAL:


A la nostra Escola es treballa a través d’un pla individualitzat amb un material preparat pel
claustre de professionals específic per cada alumne/a, per tant, la compra de llibres de text és
reduïda.



Cada tutor/a sol·licitarà durant la primera setmana el material específic pel seu grup i per les
diverses assignatura.



L’agenda escolar s’haurà de comprar a Uniformes Minime podeu fer les comandes a la web
(www.uniformesminime.com) o bé a la botiga: C/Duquessa d'Orleans 60, 08034 Barcelona.
Tel. 936 675 230. Horari: 8.30 - 20h (de dilluns a divendres)

UNIFORMES:


Uniformes Mínime és el proveïdor oficial d'uniformes de l'Escola Lexia. Aquesta empresa
s'adapta a les necessitats de cada alumne: confeccions a mida, teixits orgànics per possibles
al·lèrgies cutànies, etc.



Totes les peces de l'uniforme escolar han estat confeccionades en tallers especialment
seleccionats per cada tipus de producte sota un exhaustiu control de qualitat i a un preu
assequible.



Podeu fer les comandes a la web (www.uniformesminime.com) o bé a la botiga:
C/Duquessa d'Orleans 60, 08034 Barcelona. Tel. 936 675 230.
Horari: 8.30 - 20h (de dilluns a divendres)

 Uniforme Primària:
- Polo blanc amb escut Escola Lexia (màniga curta i llarga)
- Bermuda blau marí (curt i llarg) i faldilla blau marí
- Jersei blau marí (amb botons o sense) amb escut Escola Lexia
- Mitjons o mitges blau marí
- Bata
 Uniforme educació física per Primària, Secundària i PFI:
- Estiu: samarreta blanca amb escut Escola Lexia, pantaló curt blau marí
- Hivern: dessuadora blau marí llisa coll rodó o caputxa, pantaló llarg blau marí llis i samarreta
blanca amb escut Escola Lexia
És imprescindible que tota la roba de l’alumnat estigui marcada amb el nom i el primer cognom en
una cinta per penjar-la amb facilitat i per evitar possible pèrdues. Les peces de roba trobades a
l’Escola, es guardaran durant un mes a la Secretaria.

ACTIVITATS ESPORTIVES (fora de l’Escola):
Les activitats multiesportives fora del nostre recinte escolar es continuaran el proper curs 2022-2023.


Primària: natació un cop per setmana a la piscina del complex esportiu Holmes Place
Sardenya



Secundària i PFI: activitats multiesportives per concretar

Aquestes activitats es realitzen dins de l’horari lectiu i no estan incloses en la quota mensual bàsica.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA MATINAL
 Comptem amb servei d’acollida cada matí, de 8 a 9h, amb monitoratge de l’escola. Es pot
contractar tota l’hora o per fraccions, a través de la secretaria de l’escola.

SERVEI DE MENJADOR:


Servei mensual que inclou el dinar i l’esbarjo amb servei de monitors



La nostra Escola compta amb servei de cuina pròpia on oferim al nostre alumnat una dieta
variada i equilibrada. Atenem les necessitats alimentàries de cadascun dels alumnes
(al·lèrgies, intoleràncies, hipersensibilitats, dieta sense sal...) atesos per grans professionals
que vetllen per la bona alimentació del nostre alumnat.



Els/les alumnes es podran quedar a dinar de manera esporàdica avisant el mateix dia a l’hora
d’entrada (preu del ticket 15 €)



Només es faran dietes específiques sota prescripció mèdica o terapèutica



És obligatori portar una autorització mèdica en cas que l’alumne pateixi cap al·lèrgia
alimentària i així poder informar a cuina



No es faran bonificacions de menjador per manca d’assistència (només en cas de malaltia
greu o hospitalització)



L’abonament de les quotes de menjador s’ha de realitzar en el mes corresponent, en cas
contrari no podran fer ús d’aquest servei.



Per donar-se de baixa d’aquest servei s’haurà d’avisar amb un mes d’antelació

A continuació us posem un exemple de menú mensual (subjecte a canvis segons producte de mercat
i/o temporada):

DILLUNS
1ª

2ª

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Arròs a la marinera o

Macarrons

Mongetes tendres

Sopa de galets o pasta de

Mongetes blanques

fideuà

bolonyesa

amb patata

margarides tricolor

Truita francesa amb

Croquetes de

Filet de gall dindi a

Cuixetes de pollastre

Mandonguilles jardinera

amanida de tomàquet i

pollastre amb

la planxa amb

rostits amb verduretes

Fruita

cogombre

amanida

amanida

Iogurt

Fruita

Fruita

Arròs a la cassola

Espaguetis

Ensaladilla russa o

Sopa variada o llacets en

Llenties amb arròs

Filet peix a la planxa

napolitana

bròquil amb patata

amanida

Truita de patates amb

amb guarnició

Salsitxes amb

bullida

Hamburguesa casera amb

enciam i tomàquet

Fruita

patates fregides

Pit de pollastre amb

ceba

Fruita

Fruita

guarnició

Fruita

Fruita

Flam
3ª

Arròs a la cubana

Fideus a la catalana

Crema de carbassó

Sopa o espirals de colors

Cigrons a la catalana

Filet de gall

Llom planxa amb

Pollastre amb

Fricandó de vedella

Truita francesa amb

arrebossat amb

xampinyons

samfaina

Fruita

albergínia i carbassó a la

amanida

Fruita

Iogurt

planxa

Fruita
4ª

Fruita

Arròs tres delícies o

Tallarins a la

Crema de verdures

Sopa o amanida de pasta

Llenties

amanida d’arròs

carbonara

Filet de Pollastre i

Estofat de vedella amb

Truita de tonyina amb

Filet de mer en salsa

Botifarra amb

puré de patata

patates

amanida de pastanaga i

Fruita

amanida variada

Natilles

Fruita

olives

Fruita

Fruita

