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INICI DEL CURS ESCOLAR 15_16
1. Horari del centre
L'horari general del centre és de dilluns a divendres de 9'00 a 14'00h.
Les barreres es tancaran 15 minuts després de l’hora d’entrada. Us pregam puntualitat.
Escola matinera: de dilluns a divendres de 7'30h. a 9'00h.
Menjador: de dilluns a divendres de 14'00h. a 16'15h.
2. Visita de pares i mares
Qualsevol qüestió relacionada amb el rendiment acadèmic i comportament escolar dels vostres fills/es, es
podrà tractar els dimecres de 14 a 15 hores. Preferiblement, concertar reunions mitjançant l'agenda
escolar.
3. Assistència
Totes les faltes d’assistència hauran de ser justificades personalment o per escrit. A partir de primer curs de
primària, feu ús de l’agenda escolar.
4. Calendari escolar
Les classes s'iniciaran el dia 11 de setembre de 2015.
Les classes finalitzaran el dia 22 de juny de 2016.
Les vacances de Nadal comprendran des de dia 23 de desembre de 2015, fins a dia 7 de gener de 2016,
ambdós inclosos.
Les vacances de Pasqua comprendran des del dia 24 de març al dia 1 d’abril de 2016, ambdós inclosos.
Dies festius:
- 12 d'octubre, Festa Nacional.
- 2 de novembre, dilluns següent al dia de Tots Sants.
- 7 de desembre, dilluns següent al dia de la Constitució.
- 8 de desembre, Immaculada Concepció.
- 29 de febrer, Festa Escolar Unificada.
Dies de lliure elecció de centre: 3 de novembre de 2015, 2 de març i 27 de maig de 2016 (pendents
d'aprovació).
5. Material escolar.
A Infantil i primer cicle de Primària no s’ha de dur cap tipus de material, l’AMIPA s’encarrega de la seva
distribució a través del professorat. A la resta de nivells, els alumnes han de dur el material escolar
necessari que els respectius tutors/es demanin a principi de curs.
*NOTA: FORA DE L’HORARI LECTIU NOMÉS PODRAN FER ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE
L'ESCOLA ELS ALUMNES QUE ESTIGUIN BAIX RESPONSABILITAT D’UN PROFESSOR O MONITOR.
GRÀCIES!!!
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