CIRCULAR INFORMATIVA
-EDUCACIÓ INFANTILBenvolguts pares:
Us fem arribar les novetats del proper curs, 2016-2017.

PROFESSORS TUTORS D'INFANTIL

E. Infantil Llar 2

Mireia Devesa

E. Infantil 3 anys

Maria Camprubí

E. Infantil 4 anys

Maria Pujol

E. Infantil 5 anys

Roser Autonell

Altres mestres:
Carme Guarch
Carme Serradesanferm
Anna Ricart
Marisa Grigioni
Esther Mercader
Marta Ricart
Marta Bertran

EQUIP DIRECTIU

Direcció:
Àngels Marfà
Subdirecció: Mariona Valls
Cap d’ Estudis de Primària: Jaume Caelles
Cap d’ Estudis de Secundària: Fina Ferrés

INICI DE CURS 2016-17
HORARIS
HORARIS ALUMNES
Les classes començaran el dia 12 de setembre a les 9 del matí.
L’horari dels alumnes d'infantil i primària serà el següent:
Matí: 9:00 a 13:00
Tarda: 15:00 a 17:00

Pel vostre coneixement, us informem que els alumnes d'ESO faran el següent
horari:
1r i 2n d'ESO, dilluns de 2/4 de 9 a 13h i de 3 a 5h
dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8 a 13h i
de 3 a 5h
3r i 4t d'ESO, dilluns, dimarts i dimecres, de 8 a 13h i de 3 a 5h
dijous de 8 a 2/4 de 2h i de 3 a 5h
divendres de 8 a 14h.

HORARI DE VISITES DE DIRECCIÓ

Les famílies interessades en parlar amb direcció ho podran fer, sempre
que ho creguin oportú, prèvia concertació de visites.

HORARI DE SECRETARIA

Podreu adreçar-vos a secretaria en horari escolar.

INFORMACIONS GENERALS

-

Els alumnes d’Educació Infantil porten bata tot el dia. El dimecres de
cada setmana els alumnes portaran la bata a casa per canviar-la.
La bata ha de ser cordada pel davant amb botons grossos.

-

Els nens de P2 i P3 han de portar la bata amb el nom posat al davant i
amb lletra majúscula.

-

Els alumnes de P4 i P5 hauran de portar una altra bata únicament per
les activitats de plàstica.

-

Tots els nens d'Educació Infantil han de portar bosses de roba grans en
lloc de motxilla.

-

És imprescindible que les bates, anoracs, jerseis, maletes, etc... portin
una beta per penjar-ho adequadament i amb el nom marcat.

-

L’entrada dels pares dins de les classes es limitarà a acompanyar els nens i
i a fer, si cal, alguna petita observació a la mestra. A ¼ de 10 del matí i
¼ de 4 de la tarda es tancaran les portes de l’escola, ja que es comencen
les activitats, i no es pot quedar cap acompanyant a la classe.
Si per algun motiu realment justificat s’arriba més tard cal trucar per la
porta del Call de la Torrentera, que és l'entrada principal del Centre.
Es deixarà l'alumne/a i s'avisarà al professor. Els pares dels nens
d'Educació Infantil podran entrar i deixaran l'alumne/a a la porta
del pati de la classe.

-

Demanem la màxima puntualitat en les entrades i sortides que es faran
per la porta del pati de l’edifici d’educació Infantil.

-

Us recordem que a partir de les 5 de la tarda no es pot quedar ningú
al pati de l’escola, per qüestions de responsabilitat civil.

QUOTES
Recordem l’import de la quota mensual pel curs 2016-2017.
Educació infantil, P3, P4 i P5:
Serveis pedagògics.......................................................47,00 €
Activitats complementàries ..........................................25,00 €

Les famílies nombroses i monoparentals tindran un descompte sobre la quota de
serveis pedagògics. Consulteu a secretaria.

FOTOCÒPIES I MATERIAL
El rebut, que fins aquest darrer curs es cobrava el mes d’octubre en concepte de
material de classe (pintura, cola, cartolines, fotocòpies, etc. ), passarà a cobrar-se
el mes d’agost. D’aquesta manera es distribuiran els rebuts en 12 mensualitats
amb l’objectiu d’oferir més comoditat en el pagament.
Les famílies que tinguin més d’un alumne en el centre, és a dir, famílies
que són dos o tres germans, es cobrarà el rebut per aquest concepte
distribuït de la següent manera:
-

1r germà, es cobrarà un rebut el mes d’agost.
2n germà, un rebut el mes d’octubre.
3r germà, un rebut el mes de novembre.

REUNIONS DE PARES D’EDUCACIÓ INFANTIL

1 de setembre a 2/4 de 9 del vespre:
reunió de pares nous!
(Pares i mares d’alumnes de P2 i de P3 que
durant el curs 2015-2016 no van tenir els seus
fills al centre).

8 de setembre a 2/4 de 9 del vespre:
Reunió d’inici de curs per a tots els pares i les
mares dels alumnes d’educació infantil, P2, P3, P4
i P5.

ACTUALITZACIÓ DE DADES
Per tal de tenir al dia totes les dades necessàries per poder-vos informar
de qualsevol novetat durant el curs, us agrairíem que emplenéssiu el
següent formulari i el retorneu a secretaria abans del 20 de setembre.

Nom i cognoms:.......................................................................................
Adreça: ....................................................................................................
Població:...................................................................................................
Codi postal:...............................................................................................
Telèfons de contacte:.................................................................................
E-mail: .....................................................................................................
Entitat bancària:.......................................................................................
Núm. de compte: .....................................................................................
Altres:.......................................................................................................

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, us informem que les dades de caràcter personal que puguin constar en aquest
document, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de ASSOCIACIO
ESCOLA ROCAPREVERA la finalitat del qual serà dur a terme les gestions relacionades
amb l’ensenyament. Les dades seran tractades de manera confidencial i respectant les
normes estipulades a l’anomenada LOPD. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-vos per escrit a: ASSOCIACIO
ESCOLA ROCAPREVERA, Carrer dels Estudis, 7 de Torelló, (08570) Barcelona

SERVEIS EXTRAESCOLARS
MENJADOR
-

El servei de menjador és obert a tots als alumnes de l’ Escola

-

L’horari de menjador és de 13:00 a 15:00

-

Aquest servei permet la possibilitat de quedar-se de manera fixa o
alternativa.

-

El preu de menjador és de 8,50€ dia. En el cas que un alumne es
quedi 10 dies/mes de manera fixa se li ajustarà el preu a 7,50€/dia.

-

Tots els alumnes que es quedin de manera fixa a dinar cal que portin un
raspall de dents amb tapa protectora al començar cada trimestre.

SERVEI D'ACOLLIDA DE 8 A 9 DEL MATÍ
El preu d'acollida matinal, és de 4€/dia per aquells nens i nenes
que utilitzen el servei de manera esporàdica.
Els nens i nenes que utilitzin aquest servei de manera fixa, la
quota mensual serà de 40€/mes.

