Escola Vedruna Puigcerdà
Circular 0

Ed. Infantil i Ed. Primària i ESO

CURS 2017-18

Benvolguts pares i alumnes:
Tot preparant la posada en marxa pel proper curs ens dirigim a vosaltres.
Per això us agrairem que tingueu presents aquests aspectes d’organització general per a un bon
funcionament del curs.
Us demanem una estreta col·laboració que ens permeti aconseguir el clima de bona
convivència, de respecte mutu, de treball conscient i responsable, que tots desitgem.
L’escola és un lloc de treball. Cap altre interès ni activitat és més important que l’estudi.
Demanem que els alumnes vesteixin d’una manera senzilla i discreta.
La bata, segons els models de l’escola, només és obligatòria per als alumnes d’Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà d’Educació Primària. La bata per educació primària (1r, 2n,
3r i 4t) la trobareu amb el logo de l’escola a la botiga Acín de la Plaça Cabrinetty. Els alumnes
d’ESO que vulguin i necessitin bata de laboratori també poden encarregar-la en el mateix establiment.
Els nens d’ Educació infantil ( P3, P4 i P5 ) portaran el nou model de bates Vedruna Catalunya, que es podrà comprar online a ROMPODA. Trobareu l’enllaç a la plataforma, si bé
durant els propers cursos podran seguir utilitzant el model actual.
L’equip de gimnàstica (xandall i samarreta de l’escola) serà obligatori per als alumnes de
Primària i ESO. Podreu comprar-lo a través de la botiga online.
En tots dos casos podreu emprovar-vos la talla a l’escola on us orientarem en el procés.
INICI DEL CURS 2017/18
EDUCACIÓ INFANTIL - EDUCACIÓ PRIMÀRIA – ESO
12 DE SETEMBRE
Recepció i entrada dels alumnes a l’escola a 2/4 de 10.
L’horari habitual del curs per a Educació Infantil i Educació Primària serà:
Matí de 2/4 de 10 a 1 del migdia i de 3 a 2/4 de 6 de la tarda.
L’horari habitual del curs a l’ESO serà:
1r i 2n d’ESO:
Matí de 3/4 de 9 a 1/4 de 2.
Tarda de 2/4 de 3 a 2/4 de 6. El divendres a la tarda no hi haurà classes lectives.
3r i 4t d’ESO:
Matí: dilluns, dimarts i dijous de 3/4 de 9 a 1/4 de 2. Tarda: de 2/4 de 3 a 2/4 de 6.
dimecres i divendres de 3/4 de 9 a 1/4 de 3. Tarda: no hi haurà classes lectives
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Es recorda que l’escola obre les portes 5 minuts abans de les entrades, per tant, es prega a les
famílies que continuïn col·laborant en la puntualitat dels seus fills com també justificant les
absències i retards.
De la mateixa manera preguem puntualitat a l’hora de recollir els alumnes.
FESTES DE LLIURE ELECCIÓ
Les festes de lliure elecció aprovades pel Consell Escolar seran:
-

Divendres 13 d’octubre de 2017
Dijous 7 de desembre de 2017
Dilluns 12 de febrer de 2018
Dilluns 30 d’abril de 2018
Dilluns 21 de maig de 2018

CALENDARI DE VACANCES
Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos.
Les classes acabaran el dia 22 de juny de 2018.
LLIBRES
Com altres anys, l’Associació de Mares i Pares bonificarà els llibres de text als fills dels seus
associats. Us proporcionarem les llistes i l’import dels llibres amb la bonificació de l’AMPA.
Per una millor organització el dia d’inici de curs s’entregaran els rebuts bancaris i us donarem
els llibres.
COST DE CADA MENSUALITAT
Educació Infantil (2n cicle)…………………………………
Educació Primària…………………………………………..
Educació Secundària Obligatòria………………………....
Mitja Pensió i Vigilància…………………………………….

69 €
66,50 €
68 €
134 €

ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA
L’horari serà de 2/4 de 9 fins a les 10 i de 2/4 de 5 a 6 de la tarda .

Puigcerdà, juny de 2017

