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FULL INFORMATIU PER A TOTES LES FAMÍLIES
(Començament del Curs Escolar 2019-2020 )
Apreciats Pares,
En primer lloc una cordial salutació de tots els Professors i de la Direcció abans de començar el nou Curs 2019-2020.
En segon lloc, us fem avinent una sèrie de DADES que calen tenir presents en començar el proper curs.
OBERTURA DE CURS
Les classes del Curs 2019-2020 començaran el dia 12 de setembre a les 9 del matí per a tots els nivells del Col·legi.

El dia 5 de setembre (dijous), a 2/4 de 8 de la tarda, farem una

REUNIÓ

AMB TOTS ELS PARES D'EDUCACIÓ

INFANTIL: P1, P2, P3, P4 i P5 (serà molt important l'assistència.). El lloc serà al Col·legi Nou. S’adjunta Ordre del Dia.
El mateix dia 5 de setembre , a 2/4 de 8 de la tarda, també farem una REUNIÓ AMB TOTS ELS PARES DE 1r curs
d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA . Serà molt important l'assistència de tots els pares a aquestes reunions. S’adjunta Ordre del Dia.

BATA UNIFORME
Serà obligatòria per a tots els alumnes d'Ed. Infantil i de 1r a 4rt d'Ed. Primària (Es pot comprar a qualsevol tenda de roba de Sant
Sadurní)

EQUIP DE GIMNÀSTICA
Serà obligatori per a tots els alumnes del col.legi, de P3, P4, P-5 i 1r d’Ed. Primària (nova equipació) i a partir de 2n d’Ed.
Primària; consta de XANDALL, SAMARRETA i PANTALÓ CURT, que estaran a la venda en el propi centre durant tot el curs i
que també es podran adquirir a la botiga online en el període de l’1 de juliol al 6 de setembre de 2019.

VENDA DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2019-2020
Per a tots els nivells (ED.INFANTIL- ED. PRIMÀRIA-ESO-BATXILLERAT)
Adjuntem circular informativa amb els dies i horaris del servei.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER AL CURS 2019-2020
PER A L’ESTUDI al nivell de Batxillerat , la convocatòria encara no s’ha publicat. Haureu d’accedir al següent enllaç i seguir
les instruccions pertinents. La presentació es telemàtica.

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becasayudas/para-estudiar/bachillerato.html
ITINERARIS DELS AUTOCARS
A primers de setembre rebreu per correu electrònic el full actualitzat dels itineraris.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
A primers de juliol rebreu per correu electrònic la informació de les Activitats Extraescolars proposades per al proper curs.

Per a més informació o per a qualsevol aclariment podeu dirigir-vos a la Direcció del Col·legi, fins el dia 12 de juliol de 9 a 1 del
migdia, dilluns, dimecres i divendres.

LA DIRECCIÓ

