AVISOS GENERALS – CURS 2018/2019
INICI DEL CURS

CALENDARI

L’activitat escolar per a totes les etapes començarà el dia 12 de setembre, dimecres,
amb l’horari d’entrada que indiquem a continuació:
EDUCACIÓ INFANTIL: entrada esglaonada per la reixa lateral.
P5, a les 9 hores
P4, a les 9:30 hores
P3, a les 10 hores
Horari d’adaptació dels nens de P3: poden venir del 12 al 14 de setembre
entre 9 i 10 hores del matí. Si ho creieu convenient, poden no venir a la tarda
per tal d’adaptar-se gradualment al ritme escolar.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: a les 10 hores, pel pati gran. El primer dia han de portar el
material del curs marcat i durant la setmana els llibres de text.
ESO: a les 9 hores, pel pati gran.
BATXILLERAT: a les 11:30 hores, a la sala d’actes.

REUNIÓ DE PARES D’INFANTIL
(P3-P4-P5)
Dijous, 6 setembre, a les 17h
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PARES DE P3
Divendres, 7 setembre, d’11 a 12h
Podeu venir amb els vostres fills per
conèixer a les mestres i les seves classes.

Divendres 7 setembre: publicació de les llistes de 1r EP
Dilluns 10 setembre: publicació de les llistes de 1r ESO

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL
EDUCACIÓ INFANTIL: se’ls donarà els llibres i material directament al col·legi en començar el
curs. L’import es cobrarà l’última setmana de juny.
PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT: els que heu realitzat comanda al centre es cobrarà l’última
setmana de juny.

DIES DE RECOLLIDA DE LLIBRES: 10-11-12 juliol, de 9 a 13:30 i de 15.30 a 17h.
El material de venda només a l’escola (dossiers elaborats pel professorat, agenda, carpeta...)
s’entregarà als alumnes a classe en començar el curs i es cobrarà l’última setmana de juny.
La llista de llibres pel treball d’estiu per a EI, EP i ESO es proporcionarà a final de curs als
mateixos alumnes (no es poden comprar al col·legi).
La llista de material per a EP es proporcionarà per mail a les famílies.

Inici de curs: 12 setembre 2018
Vacances de Nadal: del 22 desembre 2018 al 7 gener 2019
Vacances de Setmana Santa: del 13 al 22 abril 2019
Fi del curs: 21 juny 2019
DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ
24/09/2018 – 02/11/2018 – 07/12/2018 – 04/03/2019 – 23/04/2019

HORARI ESCOLAR
INFANTIL
De dilluns a divendres
9 a 13h
15 a 17h

PRIMÀRIA
De dilluns a divendres
9 a 13h
15 a 17h

1r i 2n ESO
De dilluns a divendres
De 8 o 9 a 13:20h
De dilluns a dijous
De 15 a 17h

3r i 4t ESO
De dilluns a divendres
De 8 a 13:20h
De dilluns a dijous
De 15 a 17h

BATXILLERAT
Horari flexible segons
el currículum propi
de l’alumne, entre les
8 i les 14:15 i les 15 i
les 18h. Poden tenir
tardes lliures.

JORNADA INTENSIVA
INFANTIL I PRIMÀRIA
Horari de 9 a 13h
Dia 21 desembre 2018
Dia 12 abril 2019
Del 12 al 21 juny 2019

1r i 2n ESO: Horari de 8 o 9 a 13:20h
3r i 4t ESO: Horari de 8 a 13:20h
Dia 21 desembre 2018
Dia 12 abril 2019
Del 12 al 21 juny 2019

EXTRAESCOLARS ESCOLA D’IDIOMES ITT I ROBÒTICA
Termini de matrícula, el 13 de juliol de 2018
Inici de les classes: 1 octubre 2018
Fi de les classes: 31 maig 2019
La informació sobre aquestes activitats extraescolars la trobareu en els
tríptics corresponents.

UNIFORME




SERVEIS ESCOLARS

Els nens d’EI comencen amb l’uniforme i la bata.
Els alumnes d’EP i 1r i 2n ESO poden venir sense uniforme durant el mes de setembre.
A partir del dilluns 1 octubre 2018 ja es portarà l’uniforme.
Fins al dia 28 setembre 2018 i del 10 al 21 juny 2019, els alumnes d’EP i 1r i 2n ESO,
poden venir sense uniforme per tal d’evitar la calor. Els alumnes d’EI tenen el seu
uniforme d’estiu. Aquestes dates poden ser modificades en funció de les
temperatures.
Els alumnes d’EI, EP i 1r i 2n ESO han d’assistir a classe amb
l’uniforme complet, vestits i arreglats correctament. Quan vinguin
sense uniforme, han de vestir de forma apropiada a un centre
educatiu; això es fa extensiu als alumnes de 3r i 4t ESO i Batxillerat.

EDUCACIÓ INFANTIL
-

-

(sm = segons model)
NOU: motxilla P3 (obligatori)
NOU: motxilla P4- P5 (opcional)
Xandall blau, polo blanc i
bermudes blaves estiu, sm.
Bata de classe, sm.
Bata de menjador, sm.
Sabates esportives blanques
i/o sabates blau marí, amb
velcro i mitjons blancs.
Parca, sm.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA i 1-2 ESO
-

(sm = segons model)
NOIES: faldilla o pantalons, sm.
NOIS: pantalons llargs o curts, sm.
Polo blanc o jersei coll blanc (no samarreta),
sm.
Jaqueta o pul·lòver color verd, sm.
Parca, sm.
Sabates i/o sabatilles esportives color marró
fosc i mitjons verds.
Bata de classe, sm, de 1r a 6è EP.
Bata de menjador, sm, de 1r a 3r EP.

VENDA D’UNIFORMES

Les peces de roba es vendran en
exclusiva a l’escola.
Dies 9-10-11-12 juliol 2018, de 10 a 13h
Del 27 agost al 10 setembre 2018, de 10
a 13h
Del 12 al 28 setembre 2018
- Dimarts i dijous, de 10 a 12h
- Dilluns a dijous, de 17 a 18h
A partir d’octubre 2018 s’informarà de
l’horari de venda durant tot el curs.

EQUIP D’EDUCACIÓ FÍSICA
(de 1r EP fins a 4ESO)
-

(sm = segons model)
Xandall, sm.
Dues samarretes, sm.
Pantalons curts, sm.
Sabatilles esportives.

SERVEI DE MENJADOR
El menjador començarà el dia 12 de setembre de 2018 i acabarà el 21 de juny de 2019.
El tiquet diari s’adquireix a la porteria de 8 a 9:30h del matí i es cobraran tots els
tiquets diaris en el rebut del mes següent. Per una correcta planificació del servei diari
de menjador, no es podrà adquirir ni retornar el tiquet diari pel mateix dia fora
d’aquest horari.
El servei de menjador inclou:
 Dinar + vigilància de menjador i de pati + migdiada P3 + refrigeri
 Dinar + vigilància de pati per EP, ESO i Batxillerat
Els alumnes de 3r-4t ESO i Batxillerat podran sortir del col·legi desprès de dinar amb
l’autorització per escrit dels seus pares, que es demanarà a l’inici de curs.
SERVEI D’ACOLLIDA
Dirigit a alumnes de P3 fins a 2n d’ESO, de 7:45 a 9h del matí, i de 17 a 18h de la tarda.
Aquest servei començarà el dia 12 setembre 2018.
SERVEI DE TAQUILLES ESO I BATXILLERAT
Els alumnes d’ESO i Batxillerat que ho desitgin disposaran d’una taquilla per desar
estris personals. El termini per sol·licitar-la és el 13 juliol 2018.

HORARIS DE SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ
SECRETARIA:
Horari del curs: de dilluns a divendres, de 8:30 a 10:30h i de 16 a 17h
Horari d’estiu: de 9 a 11h (del 25 juny al 19 de juliol 2019, la resta de dies de l’estiu
romandrà tancada).
Es pot enviar qualsevol nota o avís a infosecretaria@tarragona.escolateresiana.com Els
canvis de domicili, de telèfon i de número de compte bancari s’han de comunicar per escrit
o per correu electrònic.

ADMINISTRACIÓ:

Horari del curs: de dilluns a divendres, de 8:30 a 9:30h
Horari d’estiu: de 9 a 10h (del 25 juny al 19 de juliol 2019, la resta de dies de l’estiu
romandrà tancada).
Els rebuts es passaran a cobrament a principis de mes. Qualsevol canvi de dades bancàries
s’ha de comunicar abans del dia 30 de cada mes. Es pot enviar qualsevol nota o avís a
administració@tarragona.escolateresiana.com

A partir del curs 2018-2019 totes les publicacions seran de forma
digital (mitjançant la plataforma Educamos o e-mail).

