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CIRCULAR INFORMATIVA núm.1
CURS 2010-2011
Benvolgudes famílies:
En primer lloc volem donar la benvinguda als nous alumnes i famílies que
s’incorporen el centre el curs vinent.

Us volem comunicar que les obres d’ampliació de l’escola estant arribant a la
seva finalització. Està previst, que aquest mes de juny o a principis de juliol ens
entreguin l’edifici.

Us agraïm la paciència que heu demostrat i els canvis que ha comportat en el
dia a dia, però estem segurs que a partir del proper setembre haurem guanyat
en qualitat.

Així mateix volem agrair a totes les famílies la col·laboració mostrada aquest
curs que ara ja s’acaba així com la vostra implicació sempre necessària amb
l’escola. Per altra, desitgem als/les alumnes de sisè molta sort en el nou camí
que comencen i que ens vinguin a visitar sempre que vulguin.

En aquest full informatiu hi trobareu una sèrie d’informacions sobre l’inici de
curs. Al setembre us en donarem un altre que completarà aquest. És molt
important que el tingueu a mà durant tot el curs i així ens estalviarem el paper
de notes per recordar el que ja està dit.

Molt bon estiu a tothom!
L’Equip de Mestres
Juny de 2010
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1.- Benvinguda dels nous alumnes de P3
Reunió amb les tutores: 2 de setembre a les 10.00h
Entrevistes personals: 3 i 4 de setembre (segons horari establert). Cal venir
amb el nen/a i portar les coses si ja es tenen.

2.- HORARI i CALENDARI.
L’horari pels alumnes de serà el següent:
• Educació Infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
• Educació Primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h
Els/les alumnes d’Infantil que tinguin germans a Primària i que no es quedin a
dinar podran fer ús gratuïtament del servei d’acollida de 12:00h a 13:00h.
Caldrà omplir la sol·licitud a Consergeria abans del 22 de juny.
Inici de classes 7 de setembre segons l’organització explicada a la reunió de
setembre.
3.- SERVEIS.
a) Servei d’acollida de 7:30h a 9h. del matí: si els vostres fills/es han de fer
ús del servei d’acollida , cal que ompliu la butlleta del final d’aquest full
informatiu i la retorneu al centre en les dates indicades. És especialment
important que respecteu aquest termini atès que el dia 7 de setembre els/les
monitors/es han de saber amb quants nens/es compten.
• Servei fix:
- Perquè un nen es consideri fix haurà d’utilitzar el servei de dilluns a divendres
durant tot el curs.
- El cobrament d’aquest servei es farà efectiu per domiciliació bancària entre
els dies 1 i 5 de cada mes en curs.
- Per donar de baixa a un/a nen/a caldrà omplir la fitxa corresponent.
• Servei esporàdic:
- Perquè un/a nen/a pugui fer ús del servei d’acollida esporàdicament caldrà
haver comprat el tiquet seguint les indicacions del funcionament del menjador.
- Els tíquets es lliuraran a la coordinadora del menjador el mateix dia.
b) Servei de Menjador:
- Si els vostres fills/es s’han de quedar a dinar cal que ompliu la butlleta del final
d’aquest informati i la retorneu al centre en les dates indicades.
- Els menús s’enviaran mensualment a les famílies.
- També es poden consultar a la web de l’escola i al bloc.
- Els nens i nenes que fa ús diàriament del servei de menjador hauran de portar
un justificant si un dia no es queden a dinar a l'escola.
- Si algun/a alumne/a ha de fer règim per indisposició cal avisar al matí i per
escrit perquè se li pugui fer menjar especial (abans a les 10h del matí). En cas
que el règim hagi de ser llarg per intolerància a certs aliments o per alguna
altra causa de salut caldrà dur un certificat mèdic.
- Els dies de sortides l’escola farà el menjar dels nens i nenes que es queden
habitualment a dinar.
- Els nens i nenes que fan ús del servei de menjador poden dur-se el dinar de
casa els dies de sortida si així ho desitgeu. Cal, però, que ho feu saber per
escrit a la coordinadora del menjador a principi de curs i això serà vàlid per tot
l’any escolar. No es descomptarà el dinar d’aquest dies, atès que l’escola
continua mantenint el servei.
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• Servei fix:
- Perquè un/a nen/a es consideri com a fix haurà d’utilitzar el menjador de
dilluns a divendres durant tot el curs.
- En cas d’absència justificada es retornarà als pares l’import corresponent al
cost del menjar (des del primer dia sempre i quan s’hagi avisat a l’escola abans
de les 10h del matí). S’abonarà l’import resultant el mes següent.
- El cobrament d’aquest servei es farà efectiu per domiciliació bancària entre
els dies 1 i 5 de cada mes en curs.
- Per donar de baixa un/a nen/a caldrà omplir la fitxa corresponen.
Els preus els podeu consultar en els fulls annexos.
• Servei esporàdic:
- Perquè un/a nen/a pugui fer ús del servei del menjador esporàdicament caldrà
Seguir les instruccions donades.
- Es lliurarà el tiquet a la coordinadora del menjador a primera hora del matí.
- Es podrà escollir entre diferents modalitats (consultar fulls annexos).
4.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
L’oferta d’activitats per aquests curs 2010/11 la podeu consultar en els fulls
annexos.

5.- LLIBRES DE TEXT.
Us adjuntem la llista dels llibres que demanen pel curs 2010-11 corresponent al
curs del/la vostre/a fill/a. Si ho voleu, l’AMPA us ofereix la possibilitat de
comprar-los a l’escola amb un descompte pels socis.
Els que no compreu els llibres a l’AMPA, no folreu ni poseu el nom als llibres
fins que no els hagi vist el/la tutor/a el primer dia de classe i, sobretot,
comproveu l’ISBN.
• Horari de venda de llibres:
8 de juliol de 10:00h a 13:00h i de 16:00 a 19:00h
9 de juliol de 10:00h a 13:00h
6.- ECONOMIA.
La Comissió Econòmica del Consell Escolar i el mateix Consell Escolar han
donat el vist-i-plau al balanç de l’any 2008 i al pressupost pel 2009. Podreu
trobar el número de compte a l’annex nº3. Les quotes són les següents:
MATERIAL 55€
AMPA 35€
ASSEGURANÇA ESCOLAR 12€

7.- Annexos.
Annex 1: Llistat de llibres
Annex 3: autorització de sortida per Molins (retornar al realitzar la matrícula)
Annex 4: drets d’imatge retornar al realitzar la matrícula)
Annex 5: fitxa de salut retornar al realitzar la matrícula)
Full de quotes del curs
Full de Preus d’activitats
Full d’acollida i menjador (retornar el 8 i 9 de juliol)
Activitats extraescolars (retornar el 8 i 9 de juliol)

