INFORMACIO NECESSÀRIA PER L’INICI DEL CURS 2017-2018
REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES:
A començament de curs es fa una reunió amb les famílies de cada nivell.

 Reunió amb les famílies dels alumnes de P3
La reunió amb les famílies dels alumnes de P3 es farà el dia 4 de setembre a les 17.00 hores.
En aquesta reunió s’explicarà el funcionament del curs i les tutores us donaran dia i hora per fer
una entrevista individual i tractar temes exclusius de cada nen/a, així com l’adaptació del grup.

 Reunió de les famílies dels alumnes de 1r.
Es farà el dia 7 de setembre a les 17.00 hores.

 Entrevistes amb les famílies dels alumnes d’altres cursos ,nous al
centre
Entrevista individual amb les famílies dels alumnes de nova matriculació: els dies
setembre, a hores convingudes. La tutora del grup contactarà amb la família.

 La resta de grups:
Es convocaran les reunions grupals d’inici de curs del 15 al 30 de setembre.

6 i 7 de

QUÈ CAL QUE PORTIN A LA CLASSE ELS ALUMNES D’E. INFANTIL
P-3
-

Una bata cordada per davant amb botons grossos, punys de goma, beta i nom (rentar dx
i dv).
Una capsa de mocadors de paper.
Un paquet de tovalloles humides.
Una muda completa i còmoda dins una bossa gran de roba (samarreta, pantalons, mitjons,
jersei i sabates) tot marcat.
Got de plàstic amb el nom.

P4 i P5
-

Una bata cordada per davant amb botons grossos, punys de goma, beta i nom (rentar dx
i dv).
Una capsa de mocadors de paper.
Un paquet de tovalloles humides.
Una muda només pels infants que ho necessitin.
Got de plàstic amb el nom.

QUÈ CAL QUE PORTIN A LA CLASSE ELS ALUMNES D’E. PRIMÀRIA
Cicle inicial - 1r i 2n
-

Una bata amb punys de goma, amb beta gran i amb el nom per treballar en els tallers.
Una capsa de mocadors de paper.
Got de plàstic amb el nom.
El material és d’ús col•lectiu.

Cicle mitjà- 3r
-

Una bata amb punys de goma, amb beta gran i amb el nom per treballar en els tallers.
Una capsa de mocadors de paper.
Estoig amb llapis, goma, maquineta, colors de fusta i retoladors.
Dues regles, una de 15 cm i una altra de 30 cm.

Cicle mitjà- 4t
-

Una bata amb punys de goma, amb beta gran i amb el nom per treballar en els tallers.
Una capsa de mocadors de paper.
Estoig amb llapis, goma, maquineta, bolígrafs no retràctil vermell i blau, colors de fusta i
retoladors.
Dues regles, una de 15 cm i una altra de 30 cm., un transportador d’angles i un compàs.

L’agenda i la carpeta les facilita l’escola, no cal comprar-les
5è i 6è (cicle superior)
-

Bata amb beta i nom pels tallers.
Una capsa de mocadors.
Estoig amb llapis, goma, maquineta, bolígraf no retràctil vermell i blau o negre, llapis de
colors de fusta i retoladors.
Regles de 15 cm i de 30 cm, un transportador d’angles i un compàs.

L’agenda i la carpeta les facilita l’escola, no cal comprar-les.

CALENDARI ESCOLAR 2017-2018
-

Inici de les classes: 12 de setembre de 2017.

-

Finalització de les classes: 22 de juny de 2018.

Vacances escolars i dies festius
-

Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.

-

Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.

-

Tres dies de lliure disposició que cada poble estableix pels seus centre escolars:

-

o

13 d’octubre de 2017

o

7 de desembre de 2017

o

30 d’abril de 2018

Dos dies de festa local:16 de setembre i 13 de juny

Altres informacions d’interès per les famílies:

AMPA
 Col•laboració amb l'escola: l’associació de mares i pares és la forma més eficaç que
tenen les famílies d’organitzar-se i participar activament en la vida del centre, amb
trobades periòdiques de la junta amb l’equip directiu per mantenir una col•laboració
mútua.
 Organització de les activitats extraescolars: l’AMPA del centre organitza les activitats
extraescolar, mitjançant l’empresa Àmbit. L'horari de les activitats extraescolars és:
al migdia i de 16:15 h. a 18:00 h.
 Acollida matinal: de dilluns a divendres de 7:45 h. a 8:45 h. Per aquesta activitat us heu
de posar en contacte amb EUMASERVEI.
 Material escolar col•lectiu: el preu del material col•lectiu és de 90 € per tots els
alumnes. El pagament es fa de la mateixa forma del curs passat, mitjançant el terminal
TPV que tenim al vestíbul de l’escola, a la Web TPV i l’app al mòbil.
 Venda de llibres i material escolar individual: l’AMPA de l’escola s’encarrega de la venda
de llibres i del material individual per facilitar-ne l’adquisició a totes les famílies.
L’AMPA disposa d’aquests mitjans per tal de mantenir informats a totes les famílies:
 Adreça electrònica: ampa@anglada.info
 Extraescolars@ampalolaanglada.cat
 Pàgina web: http://www.ampalolaanglada.cat
 Twitter: @ampalolanglada
 Facebook: https://www.facebook.com/ampalolanglada/
 Instagram: @ampalolanglada

MENJADOR ESCOLAR
L’escola disposa de servei de cuina pròpia i menjador, gestionat per EUMAserveis escolars S.L.

Més informació:
eumaserveis@hotmail.com
Telf: 93 395 38 73 Aquest número de telèfon és directe amb el servei de menjador.

Horari del menjador: de 12:15 h. a 14:45 h.

QUÈ CAL QUE ELS ALUMNES PORTIN AL MENJADOR
P3 :
-

Una bossa de roba amb un pitet de goma per cada dia.

-

Un llençol de sobre, mida llit petit.

La resta d’alumnes
-

Una bossa amb els estris de neteja bucal.

