INFORMACIONS CURS 2011-2012

CALENDARI ESCOLAR CURS 11/12
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Inici curs alumnat 12 setembre
Vacances de Nadal: del 23 desembre 2011 al 8 de gener 2012, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 2 al 9 d’abril de 2012, ambdós inclosos.
Final de curs alumnat: 22 juny 2012
Dies festius, de lliure disposició, aprovats pel Consell Escolar
31 octubre 2011 7 i 9 desembre 2011 20 febrer 2012 30 abril 2012

HORARI ALUMNAT CURS 11/12
L’HORARI DE LES CLASSES D’INFANTIL I PRIMÀRIA ja està confirmat.
Matí 9h a 12,30 h

Tarda 15h a 16,30h

DIA PER VISITAR L’ESCOLA: divendres 9 de setembre
El divendres 9 de setembre de 9 a 11h pares/mares i nens/nenes poden venir a l’escola per conèixer i/o saludar el
tutor/a i visitar l’aula.
REUNIONS DE FAMÍLIES DE GRUPS CLASSE AMB TUTORS/ES
P3 dilluns 5 setembre
P4 dilluns 19 setembre
P5 dijous 6 octubre
1r dijous 22 setembre
2n dimecres 5 octubre
3r dijous 29 setembre
4t dimecres 28 setembre
5è dimarts 4 octubre
6è dimarts 20 setembre
Per fer ús del servei gratuït de guarderia que, per aquestes reunions ofereix l’AMPA, cal haver-se apuntat a
l’AMPA com a molt tard el dia anterior a la reunió. Tel 93 795 82 06 Correu electrònic maragall.ampa@gmail.com
XANDALL ESCOLAR: NOVETAT 2011/2012
L’escola i l’AMPA han acordat el disseny d’un mateix xandall per a l’escola i les activitats extraescolars.
Portar el xandall és optatiu però molt recomanable.
L’AMPA us informarà dels preus i d’on comprar-lo
MENJADOR ESCOLAR 2011/2012
INSCRIPCIONS MENJADOR
INSCRIPCIONS on-line http://www.saned.net/butlleta
Telèfon Sàned 937 904 093

adjuntant el codi de centre CEN00025

INSCRIPCIONS a l’escola
Dilluns 5 de setembre de 8 a 12h
Dijous 8 de setembre de 19h a 20h (després de la reunió)
Divendres 9 de setembre de 9h a 12h ( dia de visita a les aules i tutors/es)
REUNIÓ INFORMATIVA MENJADOR
DIJOUS 8 setembre de 2011 a les 18 h a l’aula de música, per conèixer el funcionament del menjador.
Si es vol fer ús del servei gratuït de guarderia que ofereix l’AMPA, cal haver-se apuntat a l’AMPA com a molt tard
el dia anterior a la reunió. Tel AMPA 93 795 82 06 Correu electrònic maragall.ampa@gmail.com
RELIGIÓ
Qui vulgui fer un canvi en aquesta opció, tant per sí com per no, ha de passar per secretaria i comunicar-ho per
escrit abans del dia 9 de setembre de 2011. Després d’aquesta data no s’acceptarà cap canvi.

LLIBRES DEL CURS 2011-2012
Com ja és habitual els trobareu a la llibreria el Setciències a partir del dia 17 d’agost de 2012
Penjarem a les cartelleres el llistat i també l’enviarem pel correu electrònic.
BEQUES PER A LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC 11/12
Encara no han sortit els llistats per saber a qui se li han concedit les beques que es van sol.licitar el setembre del
2010. Evidement ningú ha cobrat cap tipus d’ajut per material i llibres del curs que hem acabat.
No sabem què passarà amb les beques que s’haurien de poder sol.licitar el setembre del 2011.
Recordeu que a la sol·licitud cal adjuntar-hi la factura dels llibres que heu comprat a la llibreria i la factura de la
quota de material que heu pagat a l'escola.

LLIBRES DE REUTILITZACIÓ I MATERIAL ESCOLAR
A l’inici del nou curs els mestres repartiran a l’alumnat l'agenda, el material escolar i els llibres de reutilització.
(Caldrà que la família hagi pagat ,en els terminis fixats, la corresponent quota).
En cas de devolució del rebut o de no haver fet l’ingrés en el termini acordat, no es comprarà el material.

SORTIDES I COLÒNIES
Les sortides i activitats culturals s’autoritzaran totes a inici de curs. Es paguen a l’octubre i febrer.
Les colònies s’autoritzaran a part. I es pagarà la bestreta a primers de novembre i la resta de l’import a primers
de març o abril, en funció de les dates de les colònies.
ABSÈNCIES I PUNTUALITAT
L’escola porta un rigorós control de les absències i dels retards.
Si les absències no són justificades s’activa un protocol on es demana explicacions a les famílies.
Les absències motivades per viatges i/o festes familiars i/o culturals són injustificables.
SERVEI D’ACOLLIDA MATÍ I TARDA DE L’AMPA
L’AMPA ofereix des del primer dia de classe servei d’acollida matinal de 7:45h a 9h i esplai de tardes .
Inscripcions: al despatx de l’AMPA del 1 al 10 de setembre de 16 a 18h.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
El diumenge 18 de setembre es farà JORNADA DE PORTES OBERTES amb les diferents activitats que l’AMPA
ofereix i així ajudar a decidir l'activitat que cada nen/a vol realitzar aquest curs.
Les inscripcions es faran els dies 19, 20 , 21, 22 i 23 de setembre a l’AMPA en els següents horaris: matins de
9:00 a 10:00. i tardes de 16:00 a 18:00 h. AMPA Tel 93 7958206 maragall.ampa@gmail.com
Les activitats extraescolars començaran a l’octubre.
EDUQUEM EN LA SOSTENIBILITAT I RESPECTE AL MEDI AMBIENT: EMBOLCALLS
Els esmorzars i berenars que es portin a l’escola han d’anar en embolcalls reutilitzables: carmanyola, ampolletes
reutilitzables, bosseta de roba, etc . Cal evitar sempre envasos d’un sol ús, el paper d’alumini, brics i plàstics.
CONSERGERIA
A la consergeria de l’edifici Rial se us atendrà, dins l’horari de treball dels conserges, en tot allò que us calgui:
donar encàrrecs, fer preguntes, recollir deures, buscar objectes perduts, etc.
No us heu d’adreçar a secretaria i administració per aquest tipus d’encàrrecs i consultes.
SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ
Per a certificacions, matrícules, beques, rebuts de material i sortides, etc...
Horari fins el 6 de juliol de 8 a 13h
Horari del setembre: cada dia de 8 a 13 i els dijous de 15h a 17h

BON ESTIU I MOLT BONES VACANCES

