Benvolgudes famílies,
A continuació vos detallam informació del vostre interès pel curs 2020/21:
DATES PAGAMENT MATERIAL
Agrairem, si és possible,

que faceu els pagaments mitjançant transferència

bancària al número de compte ES5000756820800600025910. Heu d’indicar
llinatges i nom de l’alumne/a i el curs. En cas de realitzar el pagament a l’escola
amb targeta bancària haureu de demanar cita prèvia. Els dies assenyalats per fer
els pagaments són els següents:
2 de setembre: Llicències digitals i material de venta exclusiva a l'escola des de
5è d’educació primària fins a 4t d’ESO.
3 de setembre: Material d’educació infantil.
4 de setembre: Lot complet (llibres + material de venda exclusiva a l’escola), de
1r a 4t d’educació primària.
7 de setembre: Material de venda a l’escola des de 1r a 4t d’educació primària.
Aquest dia també es realitzarà el pagament de material per part de les famílies que
tenen més d’un fill/a a l’escola.

VENDA D’UNIFORMES
4 de setembre: de les 11,00h a les 14,00h ( 5è i 6è d’EP, i ESO )
7 de setembre: de les 11,00h a les 14,00h ( Educació Infantil )
8 de setembre: de les 11,00 h a les 14,00h ( 1r, 2n, 3r i 4t d’EP)

REUNIONS DE PARES
Les reunions de pares seran presencials als grups de 4t d’Educació Infantil, 1r
d’Educació Primària i 4t d’ESO. Les reunions de la resta de grups es realitzaran per
videoconferència (rebreu un enllaç meet per accedir-hi).
Per motius de seguretat i protocol de prevenció en front del coronavirus, a les
reunions presencials sols hi pot assistir una persona, pare/mare/tutor, i no podeu
venir acompanyats dels vostres fills.
Horari de les reunions
Educació infantil
4t d’EI: 2 de setembre a les 18,00h (presencial)
5è d’EI: 3 de setembre a les 17,00h (videoconferència)
6è d’EI: 3 de setembre a les 19,00h (videoconferència)
Educació Primària
1r d’educació primària: 8
 de setembre a les 18,00 h (presencial)
2n d’educació primària: 7 de setembre a les 18,00 h (videoconferència)
3r d’educació primària: 7
 de setembre a les 17,00 h (videoconferència)
4t d’educació primària: 7 de setembre a les 19,00 h (videoconferència)
5è d’educació primària: 2
 de setembre a les 17,00 h (videoconferència)
6è d’educació primària: 2
 de setembre a les 19,00 h (videoconferència)

ESO
1r d’ESO: 8
 de setembre a les 17,00 h (videoconferència)
2n d’ESO: 8
 de setembre a les 19,00 h (videoconferència)
3r d’ESO: 9
 de setembre a les 17,00 h (videoconferència)
4t d’ESO: 9
 de setembre a les 19,00 h (presencial)

INICI DE LES CLASSES : DIES 10 I 11 DE SETEMBRE
Els alumnes de 4t d’EI i ESO començaran les classes dia 10 de setembre.
5è i 6è d’EI i EP inicien les classes dia 11 de setembre .
Els horaris d’entrada i sortida dels diferents grups es veuran alterats a causa del
Pla de Contingència per a la prevenció del COVID-19, els alumnes han d’entrar al
centre de manera escalonada. A les reunions de pares se us donarà la informació.
El mes de setembre l’horari per a educació infantil i educació primària serà de
9,00h a 14,00h.
L’alumnat d’ESO dia 10 començarà a les 9,00 h i acabarà a les 14,00h. A partir de
dia 11 el seu horari serà l’habitual (de 8,00h a 14,00h).
Els alumnes de 3 anys del 10 al 16 de setembre, ambdós inclosos, faran el període
d’adaptació amb un horari de 9,00 h a 12,00h.
A partir de dia 14 de setembre podreu disposar del servei d’escola matinera de
7,45h a 9,00h, i del servei de menjador, de 14 h a 15,00 h.
És obligatori l’ús de l’uniforme des del primer dia de classe.
La directora pedagògica
Immaculada Massutí Sampol

Estimadas familias,
A continuación os detallamos información de vuestro interés de cara al curso 2020/21:
FECHAS DE PAGO DE MATERIAL
Agradeceremos, si es posible, que hagáis los pagos mediante transferencia bancaria al número de
cuenta ES5000756820800600025910. Tenéis que indicar apellidos y nombre del alumno/a y el
curso. En caso de realizar el pago en el colegio con tarjeta bancaria tendréis que pedir cita previa.
Los días señalados para hacer los pagos son los siguientes:
2 de septiembre: Licencias digitales y material de venta exclusiva en el colegio, desde 5.º de
educación primaria hasta 4.º de ESO.
3 de septiembre: Material de educación infantil.
4 de septiembre: Lote completo (libros + material de venta exclusiva en el colegio), de 1.º a 4.º de
educación primaria.
7 de septiembre: Material de venta en el colegio desde 1.º a 4.º de educación primaria. Este día
también se realizará el pago de material por parte de las familias que tienen más de un hijo/a en el
centro.

VENTA DE UNIFORMES
4 de septiembre: de las 11,00h a las 14,00h ( 5.º y 6.º de EP, y ESO )
7 de septiembre: de las 11,00h a las 14,00h ( Educación Infantil )
8 de septiembre: de las 11,00 h a las 14,00h ( 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de EP)

REUNIONES DE PADRES
Las reuniones de padres serán presenciales en los siguientes grupos: 4.º de Educación Infantil, 1.º
de Educación Primaria y 4.º de ESO. Las reuniones del resto de grupos se realizarán por
videoconferencia (recibiréis un enlace meet para acceder).
Solamente puede asistir una persona a las reuniones presenciales, padre/madre/tutor sin los
niños/as

Horario de las reuniones
Educación infantil
4.º de EI: 2 de septiembre a las 18,00h (presencial)
5.º de EI: 3 de septiembre a las 17,00h (videoconferencia)
6.º de EI: 3 de septiembre a las 19,00h (videoconferencia)
Educación Primaria
1.º de educación primaria: 8 de septiembre a las 18,00 h (presencial)
2.º de educación primaria: 7 de septiembre a las 18,00 h (videoconferencia)
3.º de educación primaria: 7 de septiembre a las 17,00 h (videoconferencia)
4.º de educación primaria: 7 de septiembre a las 19,00 h (videoconferencia)
5.º de educación primaria: 2 de septiembre a las 17,00 h (videoconferencia)
6.º de educación primaria: 2 de septiembre a las 19,00 h (videoconferencia)

ESO
1.º de ESO: 8 de septiembre a las 17,00 h (videoconferencia)
2.º de ESO: 8 de septiembre a las 19,00 h (videoconferencia)
3.º de ESO: 9 de septiembre a las 17,00 h (videoconferencia)
4.º de ESO: 9 de septiembre a las 19,00 h (videoconferencia)

INICIO DE LAS CLASES : DÍAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE
Los alumnos de 4.º de EI y ESO empezarán las clases el día 10 de septiembre.
5.º y 6.º de EI y EP inician las clases el día 11 de septiembre .
Los horarios de entrada y salida de los diferentes grupos se verán alterados a causa del Plan de
Contingencia para la prevención del COVID-19, los alumnos tienen que entrar en el centro de
manera escalonada. En las reuniones de padres se os dará la información.
El mes de septiembre el horario para educación infantil y educación primaria será de 9,00h a
14,00h.

El alumnado de ESO día 10 empezará a las 9,00 h y acabará a las 14,00h. A partir de día 11 su
horario será el habitual (de 8,00h a 14,00h).
Los alumnos de 3 años, del 10 al 16 de septiembre, ambos incluidos, tendrán periodo de
adaptación con un horario de 9,00 h a 12,00h.
A partir de día 14 de septiembre podréis disponer del servicio de guardería de 7,45h a 9,00h, y del
servicio de comedor, de 14 h a 15,00 h.
Es obligatorio el uso del uniforme desde el primer día de clase.

La directora pedagógica
Immaculada Massutí Sampol

