INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES
Inici de curs 2017-2018
Juny 2017
1- HORARI D’ESTIU: MES DE JULIOL
El col·legi romandrà obert de dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 h.
 Horari de secretaria i administració serà de dilluns a divendres de 10 a
12,30 h.
 Horari de direcció serà de dilluns a divendres de 11,30 a 12,30 h.
(Prèviament concertar visita)
 MES D’AGOST el col·legi romandrà tancat.
MES DE SETEMBRE a partir del dia 1 de setembre obrirem en horari de matí i
tarda.
2- VENDA DE ROBA ESPORTIVA:
Tal com es va informar el proper curs es canviarà les bates d’Educació Infantil i la
roba esportiva, malgrat que es podrà continuar fent servir l’actual un curs
més. Ara bé, per totes aquelles famílies que l’hagin de comprar, els detallem el
procediment de venda a continuació:
Venda al Col·legi (a la Biblioteca)
Del 4 al 8 de setembre: 9:30h-13:30h i 16:30 -19:30h
Del 12 al 14 de setembre: 16:30-19:30h

Venda ONLINE.
A partir del 15 de setembre s’haurà de comprar via online a través de la pàgina
WEB del centre on trobaran un enllaç per poder efectuar la seva comanda.
3- VENDA DE LLIBRES I MATERIAL:
- El procés de reserva de llibres de text serà ONLINE. S’obrirà un enllaç a la pàgina
web del centre durant el període de reserva i per realitzar-la s’hauran de seguir les
instruccions donades. En el moment d’efectuar la reserva hauran d’escriure la clau
del centre: SAFAGAVA
- Es podrà reservar el lot complet o només aquells llibres que vulguin adquirir.
- El període de reserva serà del dilluns 12 de juny fins el divendres 30 de juny.
Durant aquests dies es podrà canviar la demanda les vegades que vulgui sempre
introduint el codi de reseva facilitat en el moment d’efectuar-la. Un cop finalitzat
aquest període no es podrà fer cap canvi més ni reservar. S’obrirà un interval de
temps extraordinari entre els dies 6 i 9 de setembre.
-

Es podrà pagar de la següent forma:

-

Transferència Bancaria. (Data límit el 31 d’agost 2017).
Pagament online mitjançant targeta (Visa, MasterCard...).
(Data límit el 31 d’agost 2017).
Per facturació en el mes de setembre.
Efectiu: en el dia d’entrega dels llibres

-

L’entrega dels llibres de text i de material reservat es farà en el mateix
col·legi en horari de 16,00h a 18,00 h.:
 Dilluns 4 de setembre: llibres de 3r, 4t, 5è i 6è d’ EP.
 Dimarts 5 de setembre: llibres 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO i de 1r i 2n de BATX.
 Dimecres 6 de setembre: venda de llibretes, blocs d’examen i de dibuix per
qui no ha reservat els llibres.
Es recorda que els alumnes de CICLE INICIAL D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA es trobaran els
llibres de text el primer dia de curs a la classe, sempre i quan s’hagi fet la reserva a través
del col·legi. Aquelles famílies que vulguin fer el pagament efectiu ho faran al despatx
d’Administració abans que comenci el curs.
MATERIAL ESCOLAR D’INFANTIL: Tot el material escolar és subministrat per
l’escola i té un cost total de 224€/any que es fracciona en dos rebuts (mes de
novembre i març).
4- EXÀMENS EXTRAORDINARIS DE SETEMBRE D’ESO i BATX: Dies 1 i 4 de
setembre. Es recorda que els alumnes que hagin suspès alguna assignatura
tenen l’obligació de presentar-se.
PROVES EXTRAORDINÀRIES ESO
HORA

DIVENDRES 1

DILLUNS 4

DIMARTS 5

8:00

FÍSICA I QUÍMICA
(4t ESO)

TECNOLOGIA /
LLATÍ
ANGLÈS
CATALÀ

MÚSICA /EDUCACIÓ
VISUAL I PLÀSTICA
RELIGIÓ
ED. FÍSICA

9:00
10:00
11:30
12:30
13:30

NATURALS BIOLOGIA
LL. CASTELLANA
SOCIALS

MATEMÀTIQUES

PROVES EXTRAORDINÀRIES BATXILLERAT
HORA

DIVENDRES 1

DILLUNS 4

DIMARTS 5

FILOSOFIA

ECONOMIA /
QUÍMICA / DIBUIX
TÈCNIC

CATALÀ/CIÈNCIES
MÓN
CONTEMPORANI

10:00

ANGLÈS

BIOLOGIA/HISTÒRIA
DEL MÓN
CONTEMPORANI

11:30

MATEMÀTIQUES
MATEMÀTIQUES
CCSS

8:00
9:00

LL.CASTELLANA

5- NOTES DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE D’ESO
i BATX: els alumnes hauran de venir el dimecres 6 de setembre a les 9:15 h. per
recollir les seves qualificacions. L’horari d’atenció als pares serà aquell mateix dia
de 12:30 a 13:30 h.
6- INICI DE CURS: dimarts 12 de setembre.
- Des de P-4 a 6è d’Educació Primària: entrada a les 10,00 h.
- 1r a 3r d’ESO: entrada a les 10,30 h.
- 4t d’ESO i Batxillerat: entrada a les 11,00 h.
Tots els alumnes d’aquests cursos sortiran a les 12,00 h. A la tarda no hi haurà
activitat lectiva.
Dia 13 de setembre: Horari normal de matí i tarda. Comencen els serveis de
guarderia i menjador.
7- HORARI D’ADAPTACIÓ alumnes de P-3.
Dies 12 i 13 de setembre de 9,30 a 10,30 h. mitja classe i de 11,00 a 12,00 h.
l’altra mitja.
Dies 14 i 15 de setembre de 9,00 a 13,00 h. tots els nens i nenes. Comença
servei de guarderia
Dia 18 de setembre horari normal de matí i tarda. Comença servei de
menjador.
8- ENTRADES I SORTIDES (la porta s’obrirà 5 minuts abans de l’hora d’entrada
o sortida)
 INFANTIL:
Per la porta de la Rambla Pompeu Fabra
 PRIMÀRIA: Per la plaça Baptista i Roca
 ESO i BATXILLERAT: Entrades per la porta principal.
Alumnes 1r-3r ESO (dilluns 9h) per la porta de
Rbla. Pompeu Fabra
Sortides (ESO) per la porta de la Rbla. Pompeu Fabra
Sortides de BATX per la porta principal
9- HORARIS DURANT EL CURS.
 INFANTIL
Matí de 9,00 a 13,00 h.
 PRIMÀRIA
Matí de 9,00 a 13,00 h.

Tarda de 15,15 a 17,15 h.
Tarda de 15,15 a 17,15 h.

 1r, 2n i 3r d’ESO Matí de 8,00 a 13,30 h. (dilluns a les 9,00 h.)
Tarda de 15,15 a 17,15 h. (divendres lliure)
 4t ESO

Matí de 8,00 a 13,30 h. (dimecres fins 14,30 h.)
Tarda de dilluns, dimarts i dijous de 15,15 a 17,15 h.(Dimecres
i divendres lliure)

 1r Batxillerat

Matí de 8,00 a 15 h.(dilluns i dimarts)
8,00 a 14,30 h.(dimecres, dijous i divendres)
Tardes lliures

 2n Batxillerat

Matí de 8,00 a 14,30 h. tots els dies

Tardes lliures

10- L’ACTIVITAT DE PISCINA.- Per a Ed. Infantil i cicle inicial de Primària
començarà el dilluns 2 d’octubre. A inici de curs, s’informarà de la quota de
l’activitat i es passarà en el rebut del mes de novembre.
11- REUNIONS DE PARES D’INICI DE CURS.
S’informa de l’horari de les reunions d’inici de curs:
Dimecres 6 de setembre.- Educació Infantil a les 18,00 h.
Dimecres 13 de setembre.- Cicle Inicial d’Educació Primària a les 18,15 h.
Dijous 14 de setembre.- Cicle Mitjà d’Educació Primària a les 18,15 h.
Dilluns 18 de setembre.- Cicle Superior d’Educació Primària a les 18,45 h.
Dimarts 19 de setembre.- 1r ESO a les 18,15 h.
Dimecres 20 de setembre.- 2n ESO i 3r ESO a les 18,15 h.
Dijous 21 de setembre.- 4t ESO a les 18,15 h.
Dilluns 25 de setembre.- Batxillerat a les 18,45 h.
De totes les reunions, rebran a través del correu electrònic la convocatòria de les
mateixes, una setmana abans de la data de la reunió.
Es recomana que tots els alumnes que entrin nous des de P4-2n BATX al centre,
demanin una entrevista amb el seu tutor el més aviat possible o després de la
reunió de pares, per tal de fer un rigorós traspàs d’informació.
12- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
A l’inici de curs rebran tot tipus d’informació de les diferents activitats
extraescolars que el centre oferirà als alumnes.
Que passin un bon estiu i gaudeixin d’unes merescudes vacances.

LA DIRECCIÓ

