Juny de 2018
Benvolguts pares:
Abans d’acomiadar-nos els volem donar alguna informació per a l’inici del curs vinent.
VENDA DE LLIBRES AL COL·LEGI
Dimarts, 4 de setembre: venda de llibres d’Ed. INFANTIL i PRIMÀRIA,
de 10:00 a 13:00 h i de 16:00 a 19:00 h
-

Dimecres, 5 de setembre: venda de llibres d’ESO, BATX i C. FORMATIUS
de 10:00 a 13:00 h i de 16:00 a 17:30 h
Els farem el descompte que la legislació permeti.
El lot de fitxes d’Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) s’haurà d’adquirir en aquests dies i en el mateix horari.
A finals de juny exposarem la llista definitiva dels llibres de text.
Per a aquells alumnes d´ESO i 1r Btx que s’hagin de presentar a les proves extraordinàries de
setembre, la venda de llibres es farà el dia 12 de setembre de 8:00 a 9:30 h

INICI DEL NOU CURS 2018-2019
Dia 12 de setembre:
A les 09:00 h: alumnes d’Ed. Infantil i Ed. Primària.
A les 10:00 h: alumnes d’ESO.

Dia 14 de setembre:
A les 10:00 h: alumnes de Batxillerat i C. Formatius.

HORARIS
Educació Infantil y Educació Primària:
Matí:
de 09:00 a 13:00 h
Tarda:
de 15:00 a 17:00 h
Educació Secundària Obligatòria:
Matí:
de 08:00 a 13:30 h
Tarda:
de 15:15 a 17:15 h
Batxillerat:
Matí:
dilluns, dimecres i divendres de 8:00 a 14:30 h
dimarts i dijous de 8:00 a 13:30 h
Tarda:
dimarts i dijous de 15:15 a 17:15 h
Cicles Formatius:
Matí:
de 08:00 a 14:30 h
Tarda
de 16:00 a 17:00 h
Pràctiques d’Empreses (2n curs)
SERVEI DE GUARDERIA
S’ofereix el servei de guarderia de 08:00 a 09:00 h del matí per a nens/es d’Ed. Infantil i Ed. Primària. Les famílies
interessades ho comunicaran a recepció del 3 al 7 de setembre.
REUNIÓ DE PARES D´ALUMNES:
P-4: Dijous, 6 de setembre a les 17:00 h. Els pares han de portar a la reunió tots els llibres que han comprat.
P-5: Dijous, 6 de setembre a les 17:00 h. Els pares han de portar a la reunió tots els llibres que han comprat.
1r EP: Dijous, 13 de setembre a les 18:00 h.
2n EP: Dijous, 13 de setembre a les 18:00 h.
6è EP: Dimecres, 12 de setembre a les 18:00 h.
Aquests dies hi haurà servei de guarderia per als nens de P-4 a 2n EP que acompanyin als seus pares. (3 € per
nen)

Els desitgem a tots BONES VACANCES!
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