juny 2019
A L’ATENCIÓ DE LES MARES I DELS PARES D’ALUMNES D’ESO

Benvolguda família,
Ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos la benvinguda al vostre Col·legi.
Desitgem que gaudiu d’unes bones vacances i que aquest descans possibiliti una millor
incorporació dels vostres fills al nou curs escolar. Esperant aquest dia, us comencem a
informar de qüestions interessants per al proper curs:
DATES PER A L’INICI DEL CURS 2019/2020
LLAR D’INFANTS:
PARVULARI:
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
ESO:

4 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 8.30 hores

HORARI
Matí: de 8.30 a 13.55 hores
Tarda: de 15.00 a 17.00 hores.
 A 1r i 2n d’ESO hi haurà dos dies a la setmana (dimarts i dijous), que l’horari de matí serà de
8.30 a 12.55 hores i un dia a la setmana que no hi haurà classe a la tarda (divendres).
 A 3r i 4t d’ESO hi haurà dos dies a la setmana (dimecres i divendres) que no hi haurà classe a
la tarda.
LLIBRES DE TEXT
La llista de llibres de text i el material està exposat al web del Col·legi i a la Plataforma Educamos.
Aquest curs escolar, igual que es va fer l’any passat, el Col·legi ha editat una agenda
personalitzada per a EP i ESO. En el llistat de llibres de text no hi ha l’agenda, perquè serà
entregada als alumnes el primer dia del curs escolar 2019-20.
L’entrega dels llibres encomanats es realitzarà al gimnàs de l’escola en les següents dates i
horaris:
05/09/19: de 10.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.
06/09/19: de 10.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.
EQUIPAMENT ESPORTIU
L’equip d’Educació Física està a la venda a Esports Solé (Carrer Igualada, 7), telèfon
973237791.
UNIFORME
Durant el curs 2019/2020 es portarà uniforme des de P3 a 2n d’ESO.
La venda de l'uniforme es realitzarà al Col·legi en els dies i horaris:
05/09/19: de 10.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.
06/09/19: de 10.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.
Fora d'aquestes dates, s'haurà d'adquirir per Internet amb la possibilitat de emprovar-se’l abans al Col·legi.

VACANCES
El Col·legi romandrà tancat per vacances del 24 de juliol a l’1 de setembre, ambdós dies
inclosos.
Desitgem que passeu un bon estiu.
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