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L’ESCOLA L’HORITZÓ
La Fundació Escola L’Horitzó té com a objectiu impulsar el projecte pedagògic de l’Escola
L’Horitzó i assegurar-ne el seu bon funcionament. El Patronat està format per la fundadora
de l’Escola, na Montserrat Ballús, per en Joan Maria Pujals, en Ricard Huguet,, na Irene Bernal,
en Francesc Colomé i en Marc Oliveras. En Francesc De Solà és el secretari legal de la
Fundació (no patró).
El patronat confia amb l’Anna Valero com a Directora pedagògica.
També formen part de l’equip directiu la Verònica Sànchez, com a responsable del
currículum, la Rosa Casas com a Cap d’estudis d’ESO, la Meritxell Martínez com a Cap
d’estudis d’EPO i la Mònica Domingo com a Cap d’estudis d’Educació Infantil.
El funcionament del despatx és el següent:
-

Josep Oliveras: josepoliveras@escola-horitzo.cat. Administració econòmica
(gestióde rebuts i domiciliacions bancàries).
Anna Díez i Jordi Oliveras: despatx@escola-horitzo.cat. Incidències horàries,
mèdiques, entrades/sortides, etc.

Tinguin en compte que el correu info@escola-horitzo.cat és el correu extern i general de
l’Escola, on arriba informació de tot tipus. Els demanem que l’evitin per contactar amb
l’Escola.
Els assenyalem els correus que els facilitaran la comunicació amb els i les mestres:
Alba Márquez: amarquez@escola-horitzo.cat
Anabel Fernández: afernandez@escola-horitzo.cat
Anna Aguilar: aaguilar@escola-horitzo.cat
Anna Ferrer: aferrer@escola-horitzo.cat
Anna Mitjans: amitjans@escola-horitzo.cat
Anna Tenas: atenas@escola-horitzo.cat
Anna Valero: avalero@escola-horitzo.cat
Bernat Rios: brios@escola-horitzo.cat
Berta Cabello: bcabello@escola-horitzo.cat
Brittany Yates: byates@escola-horitzo.cat
Eulàlia Tramuns: etramuns@escola-horitzo.cat
Guiomar Soler: gsoler@escola-horitzo.cat
Irene Castro: icastro@escola-horitzo.cat
Íngrid Munné: imunne@escola-horitzo.cat
Josep Lluís Cabellos: jcabellos@escola-horitzo.cat
Joshua Black: jblack@escola-horitzo.cat
Juan Pasoviola: jpasiovola@escola-horitzo.cat
Katy Wallace: kwallace@escola-horitzo.cat
Leyre Aguilar: laguilar@escola-horitzo.cat
3

Lizzy Turcakovaite: lturcakovaite@escola-horitzo.cat
Lorena Ginesta: lginesta@escola-horitzo.cat
Lorena Lanza: llanza@escola-horitzo.cat
Marc Segalés: msegales@escola-horitzo.cat
Maria Blanco: mblanco@escola-horitzo.cat
Maria Villagrasa: mvillagrasa@escola-horitzo.cat
Marina Carballo: mcarballo@escola-horitzo.cat
Mercè Mateu: mmateu@escola-horitzo.cat
Meritxell Martínez: mmartinez@escola-horitzo.cat
Miquel Villanueva: mvillanueva@escola-horitzo.cat
Míriam García: mgarcia@escola-horitzo.cat
Mònica Domingo: mdomingo@escola-horitzo.cat
Pol Llovet: pllovet@escola-horitzo.cat
Rosa Casas: rcasas@escola-horitzo.cat
Rosa Vendrell: rvendrell@escola-horitzo.cat
Sílvia Villanueva: svillanueva@escola-horitzo.cat
Úrsula García: ugarcia@escola-horitzo.cat
Vanessa Uceira: vuceira@escola-horitzo.cat
Verònica Sánchez: vsanchez@escola-horitzo.cat
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HORARI ESCOLAR CURS 2022 – 2023
MATÍ

TARDA

INICI ACTIVITATS

FI ACTIVITATS

INICI ACTIVITATS

0 - 7 anys

8:30h

12:30h

15:00h

17:30h

8 - 16 anys

8:30h

13:30h

15:00h

17:30h
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FI ACTIVITATS

CALENDARI ESCOLAR CURS 2022 - 2023
INICI I ACABAMENT
DEL CURS
REUNIONS
ENTREVISTES

•
•

•

•

Inici de les classes: dilluns 5 de setembre del 2022.
Acabament:
•
Ed. Infantil i primària, dijous 22 de juny del 2023.
•
ESO, dimarts 20 de juny del 2023.
Entrevistes: Les entrevistes personals amb les/els mestres dels seus fills/es
faran a proposta dels mestres o de vostès, en dies i hores a convenir.Seguim
tenint oberta la possibilitat de fer-les telemàticament.
Reunió amb les famílies: dimarts 6 de setembre, 18h. (Entrada pel C/Bigai)
dilluns 26 de setembre del 2022
dimecres 12 d’octubre del 2022
dimarts 1 de novembre del 2022
dimarts 6 de desembre del 2022
dijous 8 de desembre del 2022
Nadal: del dijous 22 de desembre de 2022 al
diumenge 8 de gener del 2023, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del dissabte 1 d’abril al dilluns 10 d’abril
del 2023, ambdós inclosos.
dilluns 5 de juny del 2023.

•
•
•
•
OFICIALS

•
•

DIES
FESTIUS

•

•

dilluns 31 d’octubre del 2022
divendres 9 de desembre del 2022
dilluns 20 de febrer del 2023
divendres 2 de juny del 2023

•

LLIURE
DISPOSICIÓ

•
•
•

JORNADES
ASSENYALADES

•

•
•
•

SORTIDES
COMARCALS
JAF
(Jornades d’Aprenentatge a Fora)

•
•
•
•

•
•

Exposició de Nadal (acabem al migdia, abans de dinar): dimecres 21 de
desembre del 2022.
Exposició de Pasqua: divendres 31 de març del 2023.
Festa Família L’Horitzó: dissabte 22 d’abril del 2023.
Exposició final de curs: divendres 16 de juny del 2023.
divendres
divendres
divendres
divendres

25 de novembre del 2022.
10 de febrer del 2023
28 d’abril del 2023.
26 de maig del 2023.

Ed. Infantil, Primària, 1r i 2n d’ESO: del 19 al 23 de setembre del 2022
3r i 4t d’ESO: estada a EUA. Dates per confirmar.
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CRITERI ALIMENTARI A L’ESCOLA
A casa

Esmorzar

▪

Aconsellem que el nen/a esmorzi bé a casa.

▪

Pels més petits, 1 i 2 anys, es respecta el règim alimentari
que tinguin costum. Cal que portin un “petit esmorzar" ja
que dinen a les 12:15h.

▪

De 3 a 7 a anys es recomana que portin l’esmorzar que
calgui a cada nen/a tenint en compte que dinen a les
12:30h.

▪

A partir del grup de 8 anys poden portar un entrepà,
ja que dinen més tard; no per això deixa de ser important
que mengin abans de sortir de casa.

A l’Escola

▪

▪

Berenar

▪

L’esmorzar ha d'anar dins de la bossa d’esmorzar
(veure apartat uniformitat) amb un tovalló.

Es respecta el règim alimentari que tinguin costum. Cal posar-lo dins de la
bossa de berenar (veure apartat uniformitat) amb un tovalló.
Cal tenir en compte que, els alumnes a partir dels 7 anys, berenaran al sortir
de l’Escola o a darrera hora.
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UNIFORMITAT A L’ESCOLA
UNIFORMITAT
Tot allò marcat amb un (*) s’ha de
comprar a Uniformes Mínime
www.uniformesminime.com

1 – 2 anys
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

PER A DIARI

MENJADOR

PISCINA

▪

Dues bates (*)
Dos xandalls complets (cal que els seu fill/a vingui cada dia amb el xandall de l’Escola) (*)
Dos polos M/C o M/LL (*)
Un pantaló curt (*)
El “petit esmorzar” i el berenar, ambdues amb un pitet o tovalló, dins de la bossa de roba
Un got, biberó o gobelet amb el nom del nen (es quedarà a l’Escola durant la setmana i es
tornarà el divendres per poder-lo rentar)
Un llençol mida 120x60 de quatre puntes i plastificat (si es queda a dinar)
Una bossa o necesser amb una pinta, colònia (no ampolla de vidre) i crema protectora pel
canvi del bolquer
Una bossa per a la roba bruta
Una muda completa de recanvi, que es quedarà a l’Escola per a possibles incidents
Un anorac vell o jaqueta per sortir a l’esbarjo quan faci fred, si ho desitgen
Un xumet (si en porta) marcat amb el nom i dins d’una bosseta de roba o estoig
Paquet de bolquers, marcat amb el nom del nen/a
Paquet de tovalloletes per a la higiene, marcat amb el nom del nen
Mocadors

▪

Un pitet a dins del sobre de roba (cada dia anirà el pitet a casa per rentar) (*)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bossa de piscina (*)
Mitjons antilliscants (*) o mitjons de cotó (segons talles)
Casquet de bany (*)
Barnús blanc o tovallola
Banyadors bolquer dins la bossa de piscina (*)
Bolquer per després de banyar-se, dins la bossa de piscina
Bossa de plàstic per posar el casquet i els mitjons antilliscants (o mitjons)
Paquet de tovalloletes

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

SORTIDES i
SORTIDES COMARCALS

Totes les peces han d’anar marcades amb el nom i cognoms del nen/a.
Les bates, les jaquetes, els jerseis, els anoracs, etc., han de portar una veta d'uns 10 cm
per poder-los penjar correctament.
Les bates han de portar el nom del nen/nena a la veta, en cap cas en la mateixa bata.

▪
▪
▪
▪
▪

Forro polar (*)
Muda de recanvi per a possibles incidents
L’àpat del dinar ha d’anar en carmanyola i tallat. Cal portar també una cullera, la beguda,
un pitet i un drap de cuina o tovalló gran per fer-lo servir d’individual
El “petit esmorzar”
El berenar
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UNIFORMITAT
Tot allò marcat amb un (*) s’ha de
comprar a Uniformes Mínime
www.uniformesminime.com

3 – 7 anys
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PER A DIARI

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MENJADOR

PISCINA

Dues bates (*)
Dos xandalls complets (cal que els seu fill/a vingui cada dia amb el xandall de l’Escola) (*)
Dos polos M/C o M/LL (*)
Pantaló curt (*)
Forro polar (*) (obligatori per a les sortides, sortides comarcals i les JAF fins els 7 anys)
Un “petit esmorzar” dins de la bossa de roba (*) , amb un tovalló o pitet
El berenar, dins de la bossa de roba, amb un tovalló (*)
Una botella/cantimplora per deixar a l’Escola (es quedarà a l’Escola durant la setmana i es
tornarà el divendres per poder-la rentar)
Un llençol mida 120x60 de quatre puntes plastificat, si es queda a dinar (només pels
infants de 3 anys)
Una bossa o necesser amb una pinta, colònia, raspall i pasta de dents
Unes sabatilles negres d’expressió (*)
Una bossa de roba per endreçar les sabatilles negres al calaix
Una muda completa de recanvi, que es quedarà a l’Escola per a possibles incidents
Un anorac vell o jaqueta per sortir a l’esbarjo quan faci fred, si ho desitgen
Mocadors
A partir dels 6 anys, cal una carpeta/maleta de plàstic amb tanca, de mida Din A4, d’uns
2,5 cm de gruix, per guardar el material pla de matemàtiques.

▪

Dos sobres de roba i dos pitets o tovallons amb veta (*)

▪
▪
▪
▪

Bossa de piscina (*)
Mitjons antilliscants (*)
Casquet de bany (*)
Banyador (fins a 5 anys tipus slip, a partir de 5 anys short pels nens o sencer per les nenes)
(*)
Xancletes de piscina
Tovallola o barnús
Tovallola de tocador pels peus

▪
▪
▪
▪

SORTIDES i
SORTIDES COMARCALS

Totes les peces han d’anar marcades amb el nom i cognoms del nen/a.
Les bates, les jaquetes, els jerseis, els anoracs, etc., han de portar una veta d'uns 10 cm
per poder-los penjar correctament.
Les bates han de portar el nom del nen/nena a la veta, en cap cas en la mateixa bata.

▪
▪
▪
▪

Forro polar (*)
Muda de recanvi per a possibles incidents
L’àpat del dinar ha d’anar en carmanyola i tallat si són petits, la beguda, els coberts, un
pitet o tovalló i un drap de cuina o tovalló gran per fer-lo servir d’individual
El “petit esmorzar”
El berenar
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UNIFORMITAT
Tot allò marcat amb un (*) s’ha de
comprar a Uniformes Mínime
www.uniformesminime.com

8 – 11 anys
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Totes les peces han d’anar marcades amb el nom i cognoms del nen/a.
Les bates, les jaquetes, els jerseis, els anoracs, etc., han de portar una veta d'uns 10
cm per poder-los penjar correctament.
Les bates han de portar el nom del nen/nena a la veta, en cap cas en la mateixa bata.
Bata (*)
Un “petit esmorzar” dins de la bossa de roba (*), amb un tovalló
Una botella/cantimplora per deixar a l’Escola (es quedarà a l’Escola durant la setmana
i es tornarà el divendres per poder-la rentar)
Una bossa o necesser amb una pinta, colònia, raspall i pasta de dents
Mocadors
Carpeta/maleta de plàstic amb tanca, de mida DinA4, d’uns 2,5 cm de gruix, per
guardar el material pla de matemàtiques

PER A DIARI

▪

MENJADOR

▪

Un sobre de roba i un tovalló (*)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bossa de piscina (*)
Mitjons antilliscants (*)
Casquet de bany (*)
Banyador (*)
Xancletes de piscina
Tovallola o barnús
Tovallola de tocador pels peus

▪
▪
▪
▪
▪

Samarreta d’esports (*)
Pantaló curt d’esport (*)
Pantaló xandall (*)
Dessuadora (*)
Unes sabatilles negres d’expressió (*)
Una bossa de roba per endreçar les sabatilles negres al calaix del vestidor

PISCINA

ESPORTS i/o EXPRESSIÓ

▪
▪

▪

▪

SORTIDES i
SORTIDES COMARCALS

▪
▪

L'àpat del dinar ha d’anar en carmanyola, la beguda, els coberts, un tovalló i un drap
de cuina o tovalló gran per fer-lo servir d’individual
El “petit esmorzar”
Una ronyonera o bossa petita penjada amb el material següent: llapis, goma,
maquineta, colors, lupa. Opcionalment també poden portar tisores de punta rodona,
bossetes de cel·lofana, prismàtics i brúixola.
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UNIFORMITAT
Tot allò marcat amb un (*) s’ha de
comprar a Uniformes Mínime
www.uniformesminime.com

PER A DIARI

12 – 15 anys
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

MENJADOR

PISCINA

SORTIDES i
SORTIDES COMARCALS

ALTRES

Bata de laboratori (*)
L’esmorzar
Una botella/cantimplora per deixar a l’Escola (es quedarà a l’Escola durant la setmana i
es tornarà el divendres per poder-la rentar)
Una bossa o necesser amb una pinta, colònia, raspall i pasta de dents
Mocadors
Mascaretes de recanvi (mesures COVID-19)
1 estoig per posar el material d’ús individual (mesures COVID-19)
Carpeta/maleta de plàstic amb tanca, de mida DinA4, d’uns 2,5 cm de gruix, per
guardar el material pla de matemàtiques

▪

Un sobre de roba i un tovalló (*)

▪
▪
▪
▪
▪

Mitjons antilliscants (*)
Casquet de bany (*)
Banyador (*)
Xancletes de piscina
Tovallola o barnús
Tovallola de tocador pels peus

▪

ESPORTS i/o EXPRESSIÓ

Totes les peces han d’anar marcades amb el nom i cognoms de l’alumne/a.
Les bates, les jaquetes, els jerseis, els anoracs, etc., han de portar una veta d'uns 10 cm
per poder-los penjar correctament.
Les bates han de portar el nom del nen/nena a la veta, en cap cas en la mateixa bata.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Samarreta d’esports (*)
Pantaló curt d’esport (*)
Pantaló xandall (*)
Dessuadora (*)
Unes sabatilles negres d’expressió (*)
Una bossa de roba per endreçar les sabatilles negres al calaix del vestidor
L'àpat del dinar, la beguda, els coberts, un tovalló
L’esmorzar
Una ronyonera o bossa petita penjada amb el material següent: llapis, goma,
maquineta, colors, lupa. Opcionalment també poden portar tisores de punta rodona,
bossetes de cel·lofana, prismàtics i brúixola

▪
▪
▪
▪

Compàs de dibuix
Esquadra i cartabó
Transportador d’angles
Arxivadors amb capsa rígida de cartró folrat color vermell (1r trimestre), color blau (2n
trimestre), color verd (3r trimestre)
Calculadora model o similar FX- 570S PX
Ordinador portàtil PC o Mac de prestacions bàsiques

▪

▪

11

BOTIGA UNIFORMITAT
Les peces de roba d’uniformitat s’han d’adquirir a:

Uniformes Mínime
C/ Duquesa d’Orleans 60
08034 Barcelona
Tel.: (+34) 936 675 230
info@uniformesminime.com
https://www.uniformesminime.com/ca
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AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS
Plantilla per fotocopiar i utilitzar sempre que s’hagi de dispensar un medicament a l’Escola:

FITXA DE
MEDICACIÓ
Autoritzo a l’Escola L’Horitzó a dispensar a:
En/na………………………..……………………………..…………..........................................................................................................
Nom del medicament:......……………...................................................................……..................................................
Quantitat: ............................................................................................................................................................................
Durant els dies:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

……...h

….....h

….…..h

……...h

A les següents hores:

Signatura pare/mare,

Data…………………………………………….......................................................................
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