CIRCULAR INFORMATIVA
-EDUCACIÓ PRIMÀRIABenvolguts pares:
Us fem arribar les novetats del nou curs que començarem, 2017-2018.

PROFESSORS TUTORS DE PRIMÀRIA
1r Primària

Marta Alonso Masdemont

2n Primària

Ester Mercader Verdaguer

3r Primària

Sergi Pla Palau

4t Primària

Jaume Caelles Abillar

5è de Primària

Anna Solé Codina

6è de Primària

Jordina Plana Pujol

Altres mestres:
Pilar Espadamala
Àngels Marfà
Marisa Grigioni
Mariona Valls
Marta Ricart
Olga Osle
Raquel Navas
Ainhoa Corts

EQUIP DIRECTIU

Direcció:
Mariona Valls
Subdirecció: Jordina Plana
Cap d’ Estudis de Primària: Sergi Pla
Cap d’ Estudis de Secundària: Fina Ferrés

INICI DE CURS 2017-2018
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.
Matins: 8.30h a 1h.
Tardes: 3h a 5.30h

INFORMACIONS
L'entrada principal del Centre és el Call de la Torrentera número 7.
El despatx d'administració és al Call de Torrentera número 7.
Els alumnes de Primària hauran de portar una sola bata que es posaran només
quan la mestra ho cregui necessari. Els divendres els alumnes se l’emportaran a
casa per rentar.

QUOTES
Us recordem l’import de la quota mensual pel curs 2017-2018.
Educació Primària:
Quota Ampa ………………………………………..
Activitats complementàries ..................................

48,00 €
25,00 €

Les famílies nombroses i monoparentals tindran un descompte del 40% sobre la quota.
Consulteu a secretaria

FOTOCÒPIES I MATERIAL
Com cada any, es cobraran 70€ en concepte de material didàctic.
Aquest any, les famílies heu tingut un gran estalvi en llibres de text degut als canvis
metodològics que estem implantant a l’escola i que ja us explicarem a les reunions
de curs.
A partir d’ara, els mestres ens elaborarem el nostre propi material per poder
treballar per projectes, i és per això que afegirem el concepte de dossiers per
projectes a canvi d’una part del cost dels llibres.

Fotocòpies i material ........................................ 70, 00€
Dossiers projectes ............................................. 40,00 €

• Us recordem que les famílies que tinguin més d’un alumne en el centre, es
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

DATES REUNIONS DE PARES INICI DE CURS

1r i 2n de primària:
6 de setembre a les 20h

3r i 4t de primària :
7 de setembre a les 20h

5è i 6è de primària:
7 de setembre a les 20h

Nota: Totes les reunions es realitzaran a l’aula del curs.
És molt important l’assistència a les reunions de curs !

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 una alumne es
quedi 10 dies/mes de manera fixa se li ajustarà el preu a 7,5 €/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.

-

Els qui estiguin interessats cal que ho comuniquin al tutor/a a principi de
curs.

SERVEI D'ACOLLIDA DE 7:45h A 9h 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.

-

Els qui estiguin interessats cal que ho comuniquin al tutor/a a principi
de curs

CALENDARI ESCOLAR
CALENDARI ESCOLAR- FESTES I VACANCES. CURS 2017-2018
Segons Ordre ENS/108/2017 d'1 de juny

6 de setembre de 2017. Inici de curs 2017-2018 alumnes de LLAR 2 anys.
12 de setembre de 2017 . Inici curs escolar 2017-2018 alumnes Infantil, Primària i
ESO
18 de setembre de 2017. Festa local – Rocaprevera13 d'octubre de 2017. Festa de lliure disposició d’acord amb tots els centres de
Torelló.
7 de desembre de 2017. Festa de lliure disposició d’acord amb tots els centres de
Torelló.
Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 (ambdós inclosos).
Vacances de Nadal.
12 de febrer de 2018. Festa de lliure disposició d’acord amb tots els centres de
Torelló.
.
Del 24 de març al 2 d'abril de 2018. (ambdós inclosos). Vacances de Setmana
Santa.
30 d'abril de 2018. Festa de lliure disposició d’acord amb tots els centres de Torelló.
El curs finalitza el dia 22 de juny de 2018
Pels alumnes de LLAR 2 anys el curs finalitza el dia 27 de juliol de 2018

INFORMACIONS CALENDARI:
•
Les colònies de tots els cursos ( Infantil P5, Primària i ESO) es faran els
tres últims dies de curs 20, 21 i 22 de juny.
Aquesta proposta aprovada conjuntament pel Claustre de Professors i el Consell
Escolar del Centre es fa per tal d'optimitzar recursos humans dels diferents
professors que marxen de colònies i poder fer el màxim de classes amb normalitat.
•
El dia de jornada continuada serà el 22 de desembre de 2017 i, no l’últim
dia de curs
•
El dia 22 de desembre les classes finalitzaran a les 13:00h. Hi haurà
servei de menjador fins a les 15:00h.
•

El dia 22 de juny l'horari serà de 9:00h a 13:00h i 15:00 a 17:00h.

Us recordem que les portes de l’escola s’obriran a les 8:55 i a les 12:55 pel que fa
al matí i a les 14:55 i a les 16:55 pel que fa a la tarda. Es tracta d’una mesura per
tal d’evitar incidents dins els recinte del centre fora de l’horari escolar (Infantil i
Primària)
La porta es tancarà a les 9:10h a les 13:10 a les 15:10 i, 17:10h
Si s'entra més tard d'aquesta hora cal trucar el timbre a secretaria i deixar
l’alumne/a que vagi a la classe tot sol o acompanyat per secretaria.

