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Algunes dades de Viaró

• Dades Curs 2017 - 2018

 · Alumnes que aproven el 2n Batxillerat, 96,6% 
 · Alumnes que varen aprovar 2n de Batxillerat
    (2016-2017), 100% i d’aquests la Selectivitat, 93,18%
 · Nombre famílies, 747
 · Alumnes matriculats, 1.201
 · Nombre de docents, 102

Procedència de les famílies 

· Municipis diferents, 56
· Barcelona, 49,26%
· Sant Cugat del Vallès, 22,09%
· Altres poblacions, 28,65%

Transport alumnes 

· Tren, 55,70%
· Autocar Escolar, 2,75%
· Mitjans propis, 41,55%



Informació General

Departaments 
Tots els professors de Viaró estan integrats, segons la seva especialitat, en 
els diferents Departaments, que tenen la comesa de coordinar la didàc-
tica, adequant-la a les diferents edats, de les seves respectives matèries. 
Alhora, duen a terme una tasca d’investigació i constant promoció de les 
seves especialitats.  

Matrimonis encarregats de curs 
A cada curs hi ha diversos matrimonis que col·laboren amb l’AMPA i 
s’ocupen desinteressadament de cohesionar el grup, coordinar i organit-
zar activitats per als pares. 

Matrícula 
Documents a presentar a la Secretaria del Col·legi:

Alumnes nous 
Comú per a tots els cursos:
· Còpia del Llibre de Família (només les pàgines emplenades).
· Còpia del DNI de l’alumne (obligatori a partir de 1r d’ESO).
· Còpia del DNI del pare i la mare.
· Dues fotografies mida carnet de l’alumne.
· Còpia del Carnet de vacunacions o Certificat mèdic que el substitueixi.
· Imprès de domiciliació del pagament dels rebuts.
· Fitxa mèdica tramesa al notificar l’admissió.
· Fitxa Assegurança Escolar d’Educació.
· Còpia de la targeta de la Seguretat Social.
· Mitjà de transport que utilitzarà.
· Fitxa de Protecció de Dades.
· Fitxa de Dret d’Imatge.
· Dades del col·legi de procedència (nom, adreça i telèfon). 
· Títol de Graduat en Educació Secundària (per a Batxillerat)
· Dues còpies Carnet Família Nombrosa actualitzat (si se’n té).

Alumnes actuals a Viaró 
· Còpia del DNI de l’alumne (alumnes que comencen 1r ESO)
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Els nois, per protegir-se els dies de pluja, podran usar la 
peça de vestir que considerin escaient.

L’equip d’esports comprèn: 
· Pantaló-bermuda blau fosc llis de Viaró.
· Sabatilles d’esport, de color blanc de fons.
· Mitjons blancs.
· Samarreta amb els colors del Team corresponent (els 

alumnes sabran l’equip a què pertanyen després de les 
proves que es fan durant els primers dies de classe).

· Bossa d’esports.
· Xandall d’esport: si l’utilitzen, cal que sigui el model de Viaró.

A El Corte Inglés de Barcelona i Sabadell, a Uniformes Prat de 
Sant Cugat poden obtenir-se l’americana, la corbata, el panta-
ló, la camisa d’esports i el xandall blau. La resta de les peces 
de vestir poden adquirir-se en qualsevol comerç.

Els pares han de procurar que els nois portin correctament 
l’uniforme de Viaró.

Uniforme de Viaró Infantil: 
Alumnes de P1 i P2

Xandall de Viaró Infantil amb pantaló curt o llarg, polo gra-
nat màniga llarga o curta, mitjó blanc, bamba blanca amb 
velcro i bata.

Alumnes de P3, P4 i P5

· Nens: pantalons grisos, polo granat, jersei blau marí, mit-
jons grisos i sabates negres o blaves.

· Nenes: pitxi d’uniforme, polo granat, jersei blau marí, mit-
jons blau marí i sabates negres o blaves.

· A més: bata, xandall i sabatilles blanques amb velcro.

Assistència al Col·legi

Caldrà justificar qualsevol falta o retard, en nota escrita, al 
Professor Encarregat de Curs. Els permisos especials per ab-
sentar-se o sortir abans de l’hora establerta, es comunicaran 
amb antelació suficient al Professor Encarregat de Curs.

Uniforme 

L’uniforme de Viaró comprèn: 
· Camisa blanca.
· Americana de Viaró amb l’escut.
· Pantalons de color gris mig, llargs o curts.
· Cinturó negre o marró.
· Corbata de Viaró.
· Mitjons color gris mig (alts si el pantaló és curt).
· Sabates negres o marrons, tipus mocassí (nàutics, no). 

Que la sola no sigui rugosa, ja que acumula fang i dificulta 
la neteja dels pavellons i de les pròpies cases.

· Xandall blau –només part superior– amb la lletra V, de co-
lor groc, en la part davantera i la lletra de la promoció, del 
color del Team corresponent, sobre la màniga esquerra, 
segons s’indica més endavant.

· Pot usar-se jersei fi, gris mig, de coll en pic, per portar sota 
l’americana a l’hivern.

· Prenda d’abric opcional: abric llarg o tres quarts, llis i de 
color fosc.

Dins dels mesos de setembre, octubre, maig i juny, i en les 
dates que la direcció estimi escaients, els alumnes podran 
emprar l’uniforme d’estiu, que comprèn:
· Polo de Viaró amb l’escut (substitueix la camisa i la corbata).
· La resta de les peces de vestir, com a l’hivern. No s’utilitza 

jersei.
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Dins dels mesos de setembre, octubre, maig i juny, i en les dates que la 
Direcció estimi escaients, els alumnes podran usar l’uniforme d’estiu, 
que comprèn:
· Polo granat màniga curta, pantaló curt blau marí cotó de Viaró, des-

suadora xandall de Viaró Infantil, mitjons blancs, bamba blanca amb 
velcro i bata. Es podrà adquirir a El Corte Inglés.

Lletra de la promoció:
· Se situa a la màniga esquerra del xandall, a 6 cm del seu comença-

ment des de l’espatlla.
· Les mides són: 4,5 cm de llarga per 1 cm d’ampla en el pal, amb 

amplada de 3 cm en el total del pal transversal.
· Es pot adquirir a la Recepció del Col·legi i ha de ser del color del 

TEAM al que pertanyi l’alumne.
· El disseny de la lletra és de pal recte i simple.
· La lletra corresponent a cada curs és la següent:

 

 Curs Lletra Curs Lletra  
 1r PRI  Kairós III 6è PRI Forja III
 2n PRI Jonc III 1r ESO  Espanya III
 3r PRI Impetu III 2n ESO  DYA III
 4t PRI Helade III 3r ESO Catalunya III
 5è PRI Girona III 4t ESO Barcelona III

Els alumnes de Batxillerat no fan servir el xandall.

1 cm 1 cm

4
,5

 c
m

3 cm



Serveis 7

Entrevistes 
Amb el Preceptor 
És important que el matrimoni mantingui, al llarg del curs, 
entrevistes amb el preceptor, per seguir conjuntament la for-
mació de l’alumne i els seus estudis. A començament de curs 
es comunicarà a les famílies el preceptor assignat a cada 
alumne, juntament amb el seu horari de visites. Recomanem 
com a mínim una visita al trimestre i 3 al llarg del curs.

Amb el Coordinador de Secció 
Quan es tracti d’assumptes generals de Viaró o relacionats 
amb altres aspectes de la Secció, es recomana concertar en-
trevista amb el Coordinador de Secció corresponent.
En qualsevol cas, per concertar una entrevista el procediment 
ordinari és demanar hora a través de Recepció (de dilluns a 
dijous de 9:00 h a 18:30 h i els divendres fins a les 17:30 h).

Cursos d’orientació familiar  
Tenen per objecte l’estudi de diversos temes educatius que, 
per pertànyer a l’àmbit familiar i col·legial, s’analitzen de for-
ma conjunta i segons el mètode del cas. Alhora, les famílies 
tenen l’oportunitat de conèixer, més profundament, el projec-
te de Viaró.

Recepció 
Atén les visites i les trucades telefòniques de dilluns a dijous 
de 9:00 h a 18:30 h i els divendres fins a les 17:30 h.

Secretaria 

Atén els assumptes que fan referència a la matriculació dels 
alumnes, als seus expedients acadèmics i tots els temes rela-
cionats amb la gestió econòmica (de 9:00 h a 17:30 h).

Atenció mèdica 
Pòlissa d’accidents 
Viaró té establerta per a tots els alumnes del Col·legi –i úni-
cament per a ells– una assegurança d’accidents escolars (no 
de malaltia).

AQUESTA PÒLISSA NO INCLOU AQUELLS ACCIDENTS QUE 
ES PRODUEIXEN A VIARÓ EN ACTIVITATS ESPORTIVES O 
DE CAP DE SETMANA QUE NO ORGANITZI DIRECTAMENT 
EL COL·LEGI.

Si succeís algun accident que no pogués ser atès degudament 
al Col·legi i el cas fos urgent, Viaró acudirà als serveis oferts 
per aquesta assegurança, llevat d’indicació contrària dels pa-
res, que agrairíem rebre per escrit amb antelació. Si fossin ne-
cessàries successives visites mèdiques, serà la família la que 
acompanyarà el noi a la clínica concertada. Es imprescindible 
acudir amb un volant que es podrà recollir en la secretaria del 
Col·legi.

Prescripcions mèdiques 
Si a algun alumne li calgués una atenció especial per un tema 
de salut, cal informar-ne, per escrit, al preceptor. Els alumnes 
que necessitin un règim especial de menjars, hauran d’adver-
tir-ho per escrit, i especificar de quin règim es tracta i temps 
aproximat de duració.

Administració de medicació a alumnes en horari lectiu   
Per poder administrar medicació als alumnes, cal que el pare 
o la mare aporti una recepta o informe del metge on consti 
el nom de l’alumne, la pauta i el nom del medicament que 
ha de prendre. Així mateix, el pare o la  mare ha d’aportar un 
escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educa-
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tiu que administri al fill la medicació prescrita, sempre que 
sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. El 
personal del centre podrà administrar un medicament només 
en els casos en què poguessin fer-ho el pare o la mare sense 
una formació especial.

Exempció de pràctica esportiva 
Cal justificar, mitjançant certificat mèdic, l’exempció de par-
ticipar en els esports per prescripció facultativa, indicant el 
temps de durada.

Assegurança escolar d’educació
Tots els alumnes de Viaró tenen una assegurança escolar 
d’educació que, en cas de mort o invalidesa absoluta i per-
manent del cap de família, cobreix l’escolaritat i el menjador 
mentres estudiïn a Viaró. Pel que fa a les nenes que estan 
a Viaró Infantil, aquesta assegurança només cobreix fins el 
Segon Cicle d’aquesta estapa (fins a P5). Hi ha les exclusions 
habituals en aquests tipus d’assegurances.

Objectes perduts
Per tal de facilitar la recuperació dels objectes perduts, tant 
les peces de vestir com els llibres o el material escolar han 
d’anar marcats amb el nom i cognoms complets. Els objectes 
perduts al tren dels Ferrocarrils de la Generalitat s’han de 
reclamar, a la Secció d’Objectes Perduts del Centre d’Atenció 
al Client (CAC), telèfon 93 205 1515.

Adreça i comunicacions

Adreça
VIARÓ
Avinguda Alcalde Barnils, 2  
08174 - SANT CUGAT DEL VALLÈS 
(Barcelona)

Comunicacions 
Ordinàriament les comunicacions a les famílies es faran per 
e-mail
Telèfon 93 589 05 89
 93 675 51 15 (Viaró Infantil)
Fax 93 674 00 50
viaro@viaro.org
www.viaro.org / www.viaro.es
Twitter / Facebook / Instagram: @ViaroSchool

Accessos
Hi ha quatre maneres d’accedir a Viaró des de Barcelona

Pels Túnels de Vallvidrera 
· C-16: Autopista Barcelona-Manresa
· Sortida 13A: AP-7 direcció Girona-França per calçada la-

teral
· Sortida Centre d’Alt Rendiment

Per la Diagonal 
· A-2/B-23: Autopista Tarragona-Lleida
· Sortida: AP-7 direcció Girona-França per calçada lateral
· Sortida Centre d’Alt Rendiment
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Per la Meridiana 
· C-58: Autopista Barcelona-Terrassa
· Sortida 8: AP-7 direcció Tarragona-Lleida per calçada lateral
· Sortida Centre d’Alt Rendiment

Amb els Ferrocarrils de la Generalitat 
· Sortida des de qualsevol estació línia Sarrià
· Tren direcció Sabadell o Universitat Autònoma

 · Parada Sant Joan



Informació Curs 2018-2019

Viaró està concertat amb la Generalitat de Catalunya des de 
P3 a 4rt d’ESO. Totes les activitats escolars complementàries, 
extraescolars i els serveis tenen caràcter voluntari.

Horari
Entrada 9:15 h / Sortida 16:30 h
Viaró Infantil romandrà obert de 8:00 h a 18:00 h

Informes Acadèmics*
Durant el curs, coincidint amb les avaluacions que s’hi realit-
zen, es trametrà als pares un informe sobre el rendiment en 
el treball i comportament dels alumnes en les següents dates:

Viaró Infantil 
1r: 21 de desembre 
2n: 12 d’abril
3r: 21 de juny

Primària 
1r: 23 de novembre  
2n: 8 de febrer
3r: 5 d’abril  
4t: 21 de juny

Secundària 
Exàmens de recuperació: 5 i 6 de setembre

1r Trimestre
  parcial 1: 19 d’octubre
  parcial 2: 23 de novembre
Exàmens 1r Trimestre: del 30 de novembre al 5 de desembre
(notes: 14 de desembre)

2n Trimestre
  parcial 1: 1 de febrer
  parcial 2: 8 de març
Exàmens 2n Trimestre: 14 al 19 de març (notes: 29 de març)

3r Trimestre
  parcial 1: 10 de maig
  parcial 2: 12 de juny
Exàmens 3r Trimestre: 18 al 21 de juny (notes: 28 de juny)

Batxillerat 
Exàmens de recuperació: 5 i 6 de setembre

1r Trimestre
  parcial 1: 19 d’octubre
  parcial 2: 23 de novembre
Exàmens 1r Trimestre: 30 de novembre al 5 de desembre
(notes: 13 de desembre)

2n Trimestre
  parcial 1: 25 de gener
  parcial 2: 1 de març
Exàmens 2n Trimestre: 7 al 12 de març (notes: 21 de març)

3r Trimestre
  parcial 1: 3 de maig
  parcial 2: 7 de juny (només 1r)

Exàmens finals:
  2n Batxillerat: 13 al 17 de maig (notes: 22 de maig)
  1r Batxillerat: 18 al 21 de juny (notes: 28 de juny)

(*) D’acord amb la legislació vigent, les reclamacions motivades per les quali-
ficacions finals es podran fer el mateix dia establert per l’entrega de les notes. 
Els professors estudiaran i resoldran les reclamacions rebudes. Si l’alumne no 
està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació mitjançant un escrit 
dirigit al director i que presentarà el mateix dia o l’endemà.
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Llibres i material escolar
Al web del Col·legi (www.viaro.org) es relacionen els llibres i 
material que corresponen a cada curs. Els llibres es podran 
comprar a la Llibreria Garbí o a qualsevol altra llibreria. Convé 
que tot el material que portin els alumnes arribi ja marcat amb 
el nom, els dos cognoms i el curs.

Reunions de pares 

Reunions Trimestrals 
El Col·legi organitza una reunió per trimestre, per a tots els 
pares i mares d’alumnes. Tenen un doble aspecte:

a) Informatiu: respecte de les activitats escolars programades 
per al trimestre, la marxa del curs, els objectius concrets del 
projecte formatiu, etc.

b) Formatiu: xerrades i conferències centrades en la tasca 
educativa.
L’assistència a aquestes reunions està encaminada a fer pos-
sible assolir els objectius que pares i Col·legi s’han proposat. 
Si no s’hi ha pogut assistir, és convenient posar-se en contacte 
amb els Matrimonis Encarregats de Curs per tal d’informar-se 
del que s’hagi tractat.
Les dates d’aquestes reunions són al full central.

Altres Reunions 
Reunions de Matrimonis Encarregats de Curs (MEC’s):
20 de setembre i 15 de gener.
Viaró Infantil: a Infantil.
Resta de cursos: Auditori

Transport 

Tren 
Els alumnes residents a Sabadell, Sant Cugat i Terrassa, i els 
que viuen en alguna de les poblacions situades en els trajec-
tes Barcelona-Sabadell i Barcelona-Terrassa podran viatjar en 
qualsevol dels trens dels Ferrocarrils de la Generalitat.
Els alumnes residents a Barcelona viatjaran, pel matí, en el 
tren ESCOLAR de tres vagons, dels FGC que sortirà de l’es-
tació de Plaça de Catalunya a les 8:20 h i en el qual hi van 
professors. Per la tarda, els alumnes viatjaran en dos vagons 
ESCOLARS del tren que sortirà de Sant Joan a les 16:46 h on 
també hi van professors.

Les famílies poden adquirir l’abonament que fa FGC amb 
Viaró per a cada curs escolar. Per a les famílies nombroses 
surt més econòmic comprar la targeta de 50 viatges T-Família 
Nombrosa de 2 zones.

Autobusos 
La informació sobre aquest servei estarà disponible al web 
del col·legi.

Automòbils particulars 
Normalment els vehicles s’estacionaran a l’aparcament que hi 
ha a les portes principals. No circularan per dins del Col·legi.
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Calendari 

Del calendari oficial 
Primer dia de classe, 12 de setembre 2018
Darrer dia de classe, 21 de juny 2019

Festes:
24 de setembre, Mare de Déu de la Mercè
 2 d’octubre, Festa Col·legi
12 d’octubre, Mare de Deu del Pilar
 1 de novembre, Tots Sants
 2 de novembre, Festa Col·legi
 6 de desembre, Diada de La Constitució
 7 de desembre, Festa Col·legi
 8 de desembre, L’Immaculada
22 d’abril, Dilluns de Pasqua
 1 de maig, Sant Josep Obrer
10 de juny, Festa Local

Vacances de Nadal:
Darrer dia de classe, 21 de desembre
Primer dia de classe, 8 de gener

Vacances de Setmana Santa:
Darrer dia de classe, 12 d’abril 
Primer dia de classe, 23 d’abril

Celebracions al Col·legi 
Festa Infantil, 20 d’octubre
Diada dels avis Viaró Infantil, 7 de novembre
Festa de Nadal de Viaró Infantil, 14 de desembre
Festa de Nadal, 15 de desembre
Nit Artística Primària, 21 de febrer
Actuació coral, 15 de març
Convivència familiar 2n Primària, 16 de març
Nit de les Lletres Secundària, 21 de març
Festa de l’Art, 30 de març
Acte acadèmic final 2n Batxillerat, 27 d’abril  
Primeres Comunions, 4, 5, 11 i 12 de maig
Festa Fi de Curs Viaró Infantil, 1 de juny
Festa Esportiva, 1 de juny

Reunions Trimestrals de pares
Es celebraran als següents dies de 21 a 22h 

Viaró Infantil, 6-IX només pares nous
1r Primària, 6-IX només pares nous
P1 - P2 - P3, 27-IX, 17-I, 2-V
P4 - P5, 9-X, 24-I, 9-V
1r i 2n Primària, 25-IX, 22-I, 7-V
3r i 4t Primària, 4-X, 29-I, 14-V
5è i 6è Primària, 16-X, 31-I, 16-V
1r i 2n ESO, 18-X, 5-II, 21-V
3r i 4t ESO, 23-X, 7-II, 25-IV
1r i 2n Batxillerat, 25-X, 12-II, 25-IV*

*Només 1r Batxillerat
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