Benvolguts pares,
Amb el desig que passeu un bon estiu, us adrecem aquestes informacions que faran més fàcil el final d’aquest curs i
el començament del nou curs 2018-2019.

RESERVA DE LLIBRES I MATERIAL AMB PAGAMENT ONLINE DEL 2 DE JULIOL AL 19 D’AGOST
Com reservar? Visiteu la nostra web www.lasallesantacoloma.net i cliqueu a RESERVA DE LLIBRES. Després:
1-Seleccionar curs i llibres que voleu comprar.
2-Introduir les vostres dades personals.
3-Confirmar la comanda i el pagament online amb tarja.
ELS LLIBRES ELS TROBARAN ELS VOSTRES FILLS DIRECTAMENT A LES CLASSES EL PRIMER DIA D’ESCOLA

RESERVA DE LLIBRES I MATERIAL AMB PAGAMENT SERVICAIXA DE L’1 AL 6 DE SETEMBRE
Com reservar? Visiteu la nostra web www.lasallesantacoloma.net i cliqueu a RESERVA DE LLIBRES. Després:
1- Seleccionar curs i llibres que voleu comprar.
2- Introduir les vostres dades personals.
3- Confirmar comanda.
4- Anar a qualsevol caixer Servicaixa amb una tarja de qualsevol entitat bancària
5- Insertar la tarja i escollir idioma.
6- Prémer en “Pagaments, impostos i devolucions” >”Operar sense codi de barres” > “Col.legis, matricules, ...”
7- Prémer en “Amb el codi d’entitat” > 0632899
8- Escriure el cognom, nom i curs del vostre fill a l’apartat “Remitent”
9- Marcar l’import de la reserva i prémer “Confirmar”
10-S’imprimiran 2 comprovants. Un dels comprovants cal portar-lo a secretaria per poder preparar bossa llibres.
ELS LLIBRES ELS TROBARAN ELS VOSTRES FILLS DIRECTAMENT A LES CLASSES ELS PRIMERS DIES D’ESCOLA
Les famílies que comprin llibres fora de l’escola hauran de reservar a la web el material d’ús comú, fotocòpies i agenda.
A la web de venta de llibres trobareu en els cursos d’ESO la secció LLICÈNCIES DIGITALS.
Si compreu els llibres d'aquestes matèries a l'escola NO cal comprar la llicència (ja està inclosa).
Només comprar llicència en cas d'aprofitar el llibre de la matèria o en cas de comprar-los fora de l'escola.
INICI DEL CURS:
Inici del curs 2018-2019 per a totes les etapes és el 12 de setembre de 2018 a les 9:15 hores
Atenció: els alumnes de P3 d'Educació Infantil faran la incorporació de forma progressiva durant els dies 12,13,i,14 de
setembre, d'acord amb l'assignació individual que es farà a cada un d'ells, a fi d’aconseguir una adaptació correcta dels
infants a l’escola. Durant el mes de juliol rebreu per correu postal l’horari i classe d’incorporació del vostre fill/a.
REUNIONS INFANTIL, PRIMÀRIA i ESO D’INICI CURS 2018-19:
P-3: 6 de setembre a les 18:30 hores entrega de documentació i a les 19:00h reunió.
P-4 i P-5: 6 de setembre a les 19:00 hores.
1r de primària: 6 de setembre a les 18:00 hores.
2n de primària: 18 de setembre a les 18:00 hores.
3r i 4t de primària: 19 de setembre a les 18:00 hores.
5è i 6è de primària: 20 de setembre a les 18:00 hores.
1r ESO: 6 de setembre a les 18.00h. a l’aula de creació de secundària.
2n d’ESO: 12 de setembre a les 18.00h. a l’aula de creació de secundària.
3r d’ESO: 12 de setembre a les 19.30h. a l’aula de creació de secundària.
4t d’ESO i PDC Serrallonga: 13 de setembre a les 18.00h.
HORARIS D’INTERÈS:


Horari d’escola Infantil i Primària.................................. de 9,15 a 13,15 i de 15,15 a 17,15 hores.



Horari d’escola a secundària........(Dilluns).................... de 9,15 a 13,30 i de 15,15 a 17,15 hores.
Horari d’escola a secundària........(Dimarts a dijous).... de 8,00 a 13,30 i de 15,15 a 17,15 hores.
Horari d’escola a secundària........(Divendres).............. de 8,00 a 13,30 hores.
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SECRETARIA
Horari d’atenció a secretaria: Durant el dies no lectius l’horari serà de 08:30 del matí a 13:30 del migdia. Durant els dies lectius
l’horari serà de 8:00 a 17:30 de forma ininterrompuda.
RECORDEU QUE SECRETARIA RESTARÀ TANCADA DEL 12 DE JULIOL A L 17 D’AGOST (ambdós inclosos)
BATA I EQUIPAMENT ESPORTIU:
Els alumnes d’Infantil i Primària han de portar la bata durant l’horari escolar. Aquesta mesura, aprovada pel claustre de
professors, només intenta ajudar els nois i les noies en l’adquisició de l’hàbit de la higiene personal i estalviar als pares l’enuig de
veure peces de roba tacades, esparracades.
Els alumnes de totes les etapes han de realitzar les classes d’educació física amb el xandall de l’escola.
Els alumnes d’Infantil i Primària també l’utilitzaran en les sortides programades pels mestres.
L’escola disposa d’un espai amb mostres de bates i xandalls perquè les famílies comprovin les talles que necessiten comprar.
Mitjançant la web de l’escola les families poden fer la compra a qualsevol hora i dia de la setmana clicant en l’apartat “Compra
de bates i xandalls”. La família rebrà un email avisant que la comanda ja es pot passar a recollir a la secretaria de l’escola. El
termini d’entrega de les comandes a l’inici de curs pot augmentar fins a dues setmanes degut al gran nombre de comandes.
Durant la resta de curs el termini pot arribar a ser inferior a una setmana.
QUOTES ESCOLARS:
Les quotes del proper curs, aprovades pel Consell Escolar del Centre, queden de la següent manera:
QUOTA ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Sisena hora de l’escola concertada. Aquesta no entra dins del finançament que
fa el Departament d’Ensenyament, per tant ha de ser aportada per les famílies de l’escola. Aquestes hores se rveixen per
complementar el currículum escolar a les tres etapes. La quantitat aprovada pel Consell Escolar de l’escola és de 66,70 € pels
alumnes d’infantil i primària i de 72,10 € pels de secundària.
QUOTA DIGITALITZACIÓ ESCOLA: La idea és dotar les aules d’ordinador, xarxa, canó projector, equip d’àudio i de pantalla
de projecció. Això, juntament amb la xarxa inal.làmbrica a tot el centre i la utilització de pissarres digitals permetrà el treball
interactiu amb llibres digitals. Així mateix aquesta quota haurà de servir per a realitzar a l’escola les inversions necessàr ies i
que d’una altra manera, econòmicament parlant, no serien possibles. La quota seguint les directrius de La Salle Catalunya i
atenent a la tipologia del nostre centre quedarà establerta en 17,25 € alumne/mes.
QUOTA AMPA:
És una quota anual de 40 € per un alumne matriculat, 36 €/alumne per dos alumnes matriculats, 33€/alumne per tres o més
alumnes matriculats.
L'AMPA continuarà finançant algunes de les activitats de les que gaudeixen els nostre fills
SERVEIS COMPLEMENTARIS:

MENJADOR
Pels alumnes que ho desitgin, l’escola ofereix el servei de menjador escolar. El règim d’utilització pot ser mitjançant l’adq uisició
d’un tiquet diari per un ús esporàdic, o bé d’un val per 20 àpats. Els preus pel proper curs seran 159 € tiquet 20 àpats infantil,
145 € tiquet 20 àpats primària i secundària, 9,20 € ús esporàdic.

SERVEI ACOLLIDA
Per a les famílies que ho necessitin l’escola ofereix el servei d’acollida. Aquest servei consta de dues franges:
1a Franja:
7:30 a 9:15 hores Preu: 80,30€ mensuals o 8,30 euros per cada dia esporàdic.
2a Franja:
8:15 a 9:15 hores Preu: 47,40€ mensuals o 4,74 euros per cada dia esporàdic.

TRANSPORT ESCOLAR: El Consell Comarcal dona servei de transport escolar a alumnes de Maçanet, Vidreres,
Sils, Riudarenes i Santa Coloma Residencial . Rutes, parades i horaris a www.selva.cat/educacio/transport_rutes.php

ASSISTÈNCIA MÈDICA
En la mesura que és possible, atenem els petits incidents a l’escola. En casos que això no pugui ser factible, s’avisarà als
pares perquè ens indiquin si poden passar a recollir el seu fill/a o desitgen que s’avisi als serveis d’emergència.
Igualment l’escola avisa els pares davant la impossibilitat de que els alumnes puguin restar a classe com a conseqüència de
qualsevol indisposició, febre o principi de malaltia. D’acord amb la normativa vigent cap alumne pot marxar del centre en
horari lectiu sense l’acompanyament d’una persona adulta.
L’escola només administrarà medicaments quan s’acompanyin d’una recepta mèdica i d’una autorització paterna.

ENTRADES I SORTIDES
Per facilitar l’accés a l’escola demanem que els alumnes de Primària i Secundària que no tenen germans a Infantil, NO utilitzin
la porta d’entrada del carrer La Salle que és d’ús exclusiu pels alumnes d’infantil.
És convenient que us rellegiu aquest full i que el tingueu al vostre abast.
Atentament, l’Equip Directiu del Col·legi.
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