Benvolgudes famílies,
Ben a punt de tancar el curs 2017-2018 són de rellevant importància un seguit de
qüestions d’interès general de cara a aquest final de curs i al curs vinent, 2018-2019, que
tot seguit us detallem.
(Per les informacions que teniu a continuació, cal que guardeu aquesta circular al llarg de
tot el curs 2018-2019 ja que hi ha dades referides a tot el període que haureu d’anar
tenint en compte.)
Calendari escolar
Inici de classes a les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, i Educació
Secundària Obligatòria: 12 de setembre de 2018, dimecres.
Horari :
-Etapes Infantil i Primària: de 9 h a 13 h matins, i de 15 a 17 h tardes.
*Els alumnes d’Educació Infantil, el primer dia de curs -12 de setembrecomençaran les classes al matí tenint en compte les següents excepcions horàries:
P-3: segons horari establert.
P-4 i P-5: a les 9.30, a fi d’evitar les aglomeracions del primer dia.
-Educació Secundària Obligatòria:
Dimarts, dijous i divendres: de 8.30 a les 13h al matí i de 15 a 17 hores tarda.
Dilluns i dimecres: de 8.30 a 13.30 hores al matí i de 15 a 17 h tarda.
Aspectes puntuals a tenir en compte en referència a l’horari:
Els alumnes de parvulari sortiran sempre cinc minuts abans per tal d’evitar
aglomeracions. Cal esperar-los al pati davant la classe corresponent.
El dia 21 de desembre del 2018 i el 21 de juny de 2019 ( últim dia lectiu del
primer trimestre del curs i últim dia del curs) només hi haurà classes al matí
(aprovat pel Consell Escolar en data 30 de maig de 2018).
Final de classes a les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació
Secundària Obligatòria: 21 de juny de 2019, divendres.
Períodes vacacionals:
Nadal: del 22 de desembre del 2018 al 7 de gener del 2019, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 13 de març al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
Dies de lliure disposició: Se us comunicaran a inici de curs.
Per a l’any 2018 tindran consideració de festius els que determini la disposició del
Departament d' Empresa i Coneixement.

Venda de llibres:
Es durà a terme a l’escola el dijous dia 6 de setembre, de 10 a 13 h, al gimnàs.
Recordeu que les famílies que teniu signada l’adquisició de llibres a l’escola, rebreu
en el rebut del mes de setembre el cobrament de la diferència del cost dels llibres,
tenint en compte el curs al qual assisteix el vostre fill/filla.
Per a les famílies que no adquiriu els llibres a l’escola cal precisar que, al mes de
setembre, el tutor o tutora us farà arribar l’agenda escolar personalitzada; el cost
de l’agenda més el cost del dossier d’activitats complementàries per al curs escolar
2018-2019 se us cobrarà al rebut del mes de setembre. Us adjuntem en un full a
part el llistat de llibres corresponent al curs dels vostres fills/filles.
Material: dins d’aquest apartat cal considerar dos àmbits ben diferenciats: el
material que distribueix l’escola a fi d’unificar criteris per a tot l’alumnat i el
material que l’escola no distribuirà i que els vostres fills/es han de portar a l’ inici
de curs. A continuació us detallem el cost del material que distribueix l’escola i
que, com es fa habitualment, s’imputarà al rebut del mes d’octubre, per la via del
cobrament bancari, amb el detall del concepte:
o
o
o

Per l’alumnat de l’etapa d’Educació Infantil:57,60 euros
Per l’alumnat de l’etapa d’Educació Primària: 66,60 euros
Per l’alumnat de l’etapa ESO: 76,20 euros

Us adjuntem, en un full a part, els llistats del material que distribueix l’escola i del
material que no es distribueix a l’escola i que l’alumnat haurà de portar a l’ inici
del curs escolar.
Aquest any, i com a novetat, l’alumnat de P3, P4 i P5 trobarà el material escolar (
que fins ara la família havia de comprar) ja a l’aula, ja que l’oferta tant diferent de
material que es podia trobar al mercat dificultava en moltes ocasions el treball dels
alumnes a l’aula. Aquest material es cobrarà a les famílies juntament amb els
llibres de text. Les famílies el podreu veure en les reunions d’inici de curs.
Servei d’ acollida: aquest servei restarà obert a les famílies cada dia amb
possibilitats diverses a fi que pugueu beneficiar-vos-en segons les vostres
necessitats:
Franja d’una hora: que comprèn de 8 a 9 h del matí, de 14 a 15 h o bé de 17
a 18 h a la tarda. El preu serà de 57,00€/mes o bé dies solts 5,40€.
Equipament esportiu: Cal portar l’equipament esportiu de l’escola per a les
activitats esportives escolars a partir del curs de P-3. És obligatori dur totes les
peces marcades. El trobareu a l’enllaç de la botiga online (actiu a partir del juliol)
de la pàgina web del centre i seguint el procediment que us indiquem en el
document adjunt a aquesta circular.
Bata : la bata és obligatòria a l’etapa d’Educació Infantil i als Cicles Inicial i Mitjà
de Primària. Cal portar la bata ben marcada i amb una cinta a la part interior del
coll per poder-la penjar. La trobareu a l’enllaç de la botiga online de la pàgina

web del centre (a partir del juliol) i seguint el procediment que us indiquem en el
document adjunt a aquesta circular.
Pitets: Tots els alumnes d’Educació Infantil que utilitzin el servei de menjador
hauran d’adquirir el pitet de l’escola. El trobareu a l’enllaç de la botiga online de
la pàgina web del centre (a partir de juliol) i seguint el procediment que us
indiquem en el document adjunt a aquesta circular.
Reunions inici de curs
Alumnes d’Infantil, dates a tenir en compte per la convocatòria de reunió d’inici
de curs amb les famílies per assistir a la presentació del curs.
o

Famílies de P-3: dijous dia 28 de juny, 18 h.

o

Famílies de P-4 i P-5: dijous dia 6 de setembre, 18 h.

Alumnes de 1r de Primària, dates a tenir en compte per la convocatòria de reunió
d’inici de curs amb les famílies per assistir a la presentació del curs.
o

Famílies de 1r de Cicle inicial: dimecres dia 5 de setembre, 18 h.

Alumnes de 1r d’ ESO, dates a tenir en compte per la convocatòria de reunió
d’inici de curs amb les famílies per assistir a la presentació del curs.
o
o

Reunió de presentació de l’etapa d’ ESO a les famílies de 1r d’ ESO:
dimecres dia 5 de setembre, 18 h
Alumnes de 1r: presentació de l’etapa d’Educació Secundària obligatòria:
dimecres dia 5 de setembre a les 12 h a l’aula de 1r d’ ESO.

Activitats educatives complementàries i quotes per al curs 2018-2019.
Les quotes per al curs vinent han estat aprovades per Consell Escolar, en data 30 de
maig del 2018. Les podeu consultar a la cartellera de l’escola.
Les activitats educatives complementàries programades per l’escola formen part
del nostre Projecte Educatiu. Aquestes activitats són planificades amb la finalitat
d’incrementar la qualitat educativa oferta als vostres fills i filles i tenen per
objectiu el desenvolupament complet de l’alumnat, més enllà fins i tot d’aquells
aspectes que preveu el currículum: anglès a totes les etapes, informàtica a totes
les etapes, francès al cicle superior de primària i secundària, educació emocional,
robòtica, hort escolar i d’altres.
Després d’aquestes informacions només ens queda donar la benvinguda a l’estiu i
desitjar-vos uns dies de descans que us permetin passar una bona estona amb els
vostres fills i filles.
Cordialment,

Anna Via Garcia
Directora

Vilafranca del Penedès, 13 de juny del 2018

