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Benvolgudes famílies:
Us enviem aquesta carta per informar-vos d’aspectes que caldrà tenir en compte
per a l’inici del curs 2018-2019.

1.- Calendari escolar

Inici de les classes
Fi de les classes

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

12/9/2018 (*)

8/1/2019

23/4/2018

21/12/2018

12/4/2018

21/6/2018

(*) A l’ESO i al batxillerat el dia 12 es farà la presentació del curs, el dia 13 les
entrevistes individuals, i s’iniciaran les classes el dia 14.

Els dies festius de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar son els següents:
-

Divendres 2 de novembre de 2018

-

Divendres 7 de desembre de 2018

-

Dilluns 4 de març de 2019

-

Dimarts 5 de març de 2019

-

Dilluns 20 de maig de 2019

2.- Rebuda d’alumnes d’ESO i Batxillerat
Els alumnes d’ESO i Batxillerat estan convocats en els següents horaris per fer la
presentació del curs escolar:
1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r Batx

2n Batx

Dia 12/9

Dia 12/9

Dia 12/9

Dia 12/9

Dia 12/9

Dia 12/9

9:00

10:00

11:00

12:00

12:30

12:00
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Els alumnes d’ESO i de batxillerat faran una entrevista individualitzada amb el seu
tutor el dijous dia 13 de setembre, en horari que se’ls hi comunicarà el dia de la
presentació del curs i les classes s’iniciaran el divendres dia 14.

3.- Reunions d’inici de curs
Recordeu que per a garantir el bon funcionament de les reunions, es recomana
venir sense els vostres fills/es i que les reunions de pares i mares començaran al
teatre i seguiran a l’aula amb el tutor o la tutora corresponent.
-

Dimarts dia 4 a les 18 hores: 1r i 2n de primària

-

Dimarts dia 4 a les 19 hores: 3r i 4t de primària

-

Dimarts dia 4 a les 20 hores: 5è i 6è de Primària

-

Dimecres dia 5 a les 18 hores: P3

-

Dimecres dia 5 a les 19 hores: P4 i P5

-

Dijous dia 6 a les 18 hores: 1r d’ESO

-

Dijous dia 6 a les 19 hores: 3r d’ESO

-

Dimecres dia 12 a les 19 hores: 1r de batxillerat (al teatre del Camí Fondo)

-

Dimecres dia 12 a les 20 hores: 2n de batxillerat (al teatre del Camí Fondo)

-

Dijous dia 13 a les 19 hores: 2n d’ESO

-

Dijous dia 13 a les 20 hores: 4t d’ESO

4.- Servei de menjador
El servei de menjador i acompanyament de migdia consta de dues modalitats: la
inscripció fixe per tot el curs i la compra esporàdica de tiquets.
Modalitat de fixes per tot el curs: S’afegeix al rebut escolar, i es paga cada mes
en funció dels dies de la setmana inscrits. Pel curs 2018/2019 la quota que s’ha
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d’abonar per tots els dies de servei de menjador és de 1.619,55 euros. El preu per
dia és de 9,15 euros (bonificació del 10% sobre el preu de tiquet esporàdic).
L’opció completa de 5 dies/setmana consta de 177 serveis, però es pot reservar pel
número de dies a la setmana que es necessiti. Els preus s’estableixen en funció dels
dies de servei del mes i segons la graella que s’adjunta:
Set

Oct

Nov

Des

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

TOTAL

23,79 €

40,26 €

36,60 €

23,79 €

32,94 €

36,60 €

34,77 €

29,28 €

38,43 €

27,45 €

323,91 €

2 dies/set. 47,58 €

80,52 €

73,20 €

47,58 €

65,88 €

73,20 €

69,54 €

58,56 €

76,86 €

54,90 €

647,82 €

98,82 € 109,80 € 104,31 € 87,84 € 115,29 € 82,35 €

971,73 €

1 dia/set.

3 dies/set. 71,37 € 120,78 € 109,80 € 71,37 €

4 dies/set. 95,16 € 161,04 € 146,40 € 95,16 € 131,76 € 146,40 € 139,08 € 117,12 € 153,72 € 109,80 € 1.295,64 €
5 dies/set. 118,95 € 201,30 € 183,00 € 118,95 € 164,70 € 183,00 € 173,85 € 146,40 € 192,15 € 137,25 € 1.619,55 €
Dies mes

13

22

20

13

18

20

19

16

21

15

177

Modalitat de compra de tiquets esporàdics: Qualsevol alumne que no s’hagi
inscrit al servei de menjador per tot el curs, pot quedar-se esporàdicament sempre
que ho necessiti. En aquest cas, ha de comprar el tiquet a la porteria de qualsevol
dels edificis de l’escola a 10,15 euros/tiquet. Es podran comprar packs de 20
tiquets a 9,15 euros per menú.
Pel que fa als abonaments, la normativa interna de l’escola estableix que només
es produiran en els següents casos:
-

En sortides grupals (excursions, convivències i viatges).

-

Si l’alumne està malalt, prèvia comunicació a la Secretaria de l’escola.

Aquests abonaments es faran sempre en el rebut del mes següent.
Descomptes: Les famílies que tinguin 3 fills o més inscrits al servei de menjador,
gaudiran d’un descompte del 10%.
Alumnes que el curs passat ja estaven inscrits al servei de menjador: Per
defecte mantindrem la inscripció pels mateixos dies que el curs passat. En el cas
que hi hagi algun canvi o deixi d’interessar el servei, haureu d’informar-ho a la
secretaria de l’escola fins el dijous 6 de setembre.
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Noves inscripcions al servei de menjador: Cal retornar la butlleta adjunta
degudament complimentada a la secretaria de l’escola abans del dijous 6 de
setembre, o donar-la al tutor o tutora el dia de la reunió de pares i mares.

5.- Equipament escolar
L’alumnat d'Educació Infantil i Primària porten bata escolar, amb el mateix disseny
que utilitzen la resta dels centres de l’Escola Pia igual que l’equipament esportiu.
Aquest equipament únicament podreu adquirir-lo a l’escola.
Del 3 al 7 de setembre s’instal·larà una botiga per la venda de bates i
equipament esportiu a la sala annexa del teatre de l’escola. L’entrada serà pel
porxo de davant de la plaça del Centenari de 9:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores.
Excepcionalment, el dia 3 s’iniciarà la venda a partir de la tarda.
La resta del curs, la venda es farà a la porteria de l’entrada del Carrer Col·legi i
durant el primer trimestre s’activarà l’opció de fer-ho també per internet.

6.- Entrades i sortides del recinte
Al migdia, els alumnes que no dinen a l’escola podran accedir al recinte a partir de
les 14:45, ja que fins a aquella hora no hi ha vigilància específica per l’alumnat que
no s’ha quedat al menjador.
L’accés a l’escola per a recollir els nens i nenes s’obrirà 15 minuts abans de la
finalització de les classes, per evitar interferències amb els grups que fan activitats
a l’exterior.
L’escola disposa d’aparcabicicletes per als alumnes que així ho desitgin davant la
façana principal, i aparcapatinets al costat de l’entrada del Carrer Cisterna. Cal
recordar que NO es podrà circular damunt la bicicleta ni el patinet dins el recinte.
Us informem que aquests espais d’aparcament no tenen vigilància específica.
La direcció de l’escola podrà vetar l’accés amb bicicleta o patinet d’aquell alumnat
que no respecti aquesta normativa d’ús.
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Si veniu en cotxe, recordeu respectar les zones de pas dels vianants, i que el
fet de passar per l’interior d’una escola ha de fer que extremeu al màxim
l’atenció.

7.- Inscripció a les Activitats Extraescolars i a l’Escola de Música
A la pàgina web de l’escola disposeu d’un document amb les extraescolars que
s’oferiran durant el curs 2018-2019. Les inscripcions les podeu fer amb el formulari
que hi ha a la pàgina web i fins el dijous dia 6 de setembre. A partir d’aquesta
data, us haureu d’adreçar a la secretaria de l’escola.

8.- Campus en períodes de vacances escolars
L’escola oferirà campus de Nadal els dies 27, 28 de desembre i els dies 2, 3 i 4 de
gener en horari de matí i de tarda, i amb la possibilitat de quedar-se al menjador a
dinar.
El campus de Setmana Santa serà els dies 15, 16 i 17 d’abril en horari de matí i de
tarda, i també amb la possibilitat de quedar-se al menjador a dinar.
El campus d’Estiu s’oferirà a partir del 25 de juny i fins el 26 de juliol de 2019.

9.- Informacions aprovades pel Consell Escolar del Centre
En el darrer Consell Escolar celebrat el passat dilluns 18 de juny, es va presentar el
pressupost econòmic de l’escola per al curs 2018-2019 amb un increment de
quotes del 2%. De la mateixa manera, es va aprovar que es comunicaria al
Departament d’Ensenyament els mateixos serveis que el curs passat.
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Els rebuts, de setembre de 2018 a juny de 2019 tindran els següents imports:
Infantil i
primària (€)

ESO (€)

Activitat escolar
complementària

75,00

15,00

Serveis escolars

117,50

171,50

28,90

67,20

Aportació a la
Fundació

462,00

Ensenyament reglat
TOTAL

Batxillerat
(€)

221,40

253,70

462,00

Les quotes del servei de menjador i extraescolars també tindran un increment del
2%.
A les reunions de principi de curs s’informaran de les altres activitats que tindran
import econòmic, com ara materials, excursions, convivències, viatges escolars,
etc.
L’escola ofereix els descomptes de família nombrosa per aquelles famílies que
portin 3 o més fills al centre. En el cas de portar tres fills, es farà un descompte del
25% a cadascun dels conceptes (complementària, serveis i Aportació a la Fundació)
del fill més gran, i en el cas de 4 fills el descompte serà del 75% de cadascun dels
conceptes al fill més gran i del 25% de cada concepte del 2n més gran. Aquest
descompte cal acreditar-lo amb el carnet de família nombrosa. Aquelles famílies
que no l’hagueu portat en el moment de la matrícula, haureu de presentar-lo abans
del dijous 6 de setembre.

10.- Inversions realitzades durant l’estiu
-

Rehabilitació integral de les aules de P4, de les aules polivalents i de la
recepció de l’edifici d’infantil
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-

Rehabilitació de la façana de l’edifici d’infantil i de la teulada dels vestidors
de la pista poliesportiva d’infantil

-

Instal·lació d’un ascensor a infantil per acomplir la normativa d’accessibilitat.

-

Rehabilitació dels WC de 4t de l’ESO

-

Compra de nous carros de portàtils per Cicle Inicial i Cicle Mitjà.

-

Transformació de l’aula d’informàtica de la planta baixa en sala d’usos
múltiples

-

Renovació del sistema de projecció del teatre del Carrer Col·legi

-

Adequació

de

l’edifici

del

Camí

Fondo

a

la

sectoritzant zones i instal·lant detecció d’incendis.

normativa

antiincendis,

