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L’ESCOLA INFORMA 

Curs escolar 2017-2018                   nº 4   20 de juny del 2018 

Benvolgudes famílies, 
 
Us fem arribar les darreres informacions sobre el calendari, l’horari  del proper curs 2018-2019 , la compra de 
llibres, el material escolar i els llibres socialitzats. 
 

Segons el calendari escolar publicat pel Departament d’Ensenyament les classes del curs 
2018-2019 començaran el dimecres dia 12 de setembre en horari de matí i tarda. 
 
El Consell Escolar reunit el dia 19 de juny va aprovar el calendari i l’horari proposat pel Departament 
d’Ensenyament amb caràcter general a l’  ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, publicada al DOG el 12 de juny.  
 

matins : de 9 a 12:30 hores 
tardes : de 15 a  16:30 hores 

 
Jornada Continuada curs 2018-2019 : del 10 al 21 de juny del 2019. L’horari serà a 9 a 1. Els alumnes que es 
quedin a dinar sortiran a les 3 de la tarda. Si alguna família ha de venir a buscar-los abans cal que ho 
comuniqui per escrit. 
 
Dies de lliure disposició previstos en la mateixa ordre ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny aprovats pel Consell 
Escolar i consensuats amb l’IES La Miquela de Bescanó. 
 

2 de novembre de 2018 7 de desembre de 2018 1 de març de 2019 4 de març de 2019 
 
VENDA DE LLIBRES  curs 2018-2019 
 

ES VENDRAN A LA LLIBRERIA FF DE BESCANÓ.  
CAL QUE ELS ENCARREGUEU DURANT LA 1ª QUINZENA  DE JULIOL. 

 

 *Recordeu que cal guardar el comprovant de pagament per poder demanar la subvenció de l’ajuntament. 

 

Material escolar Educació infantil 85 € 
Material escolar cicle inicial (1r i 2n) 55 € 
Material escolar cicle mitjà (3r i 4t) 55 € 
Material cicle superior (5è i 6è) 55 € 

L’escola facilitarà les llibretes necessàries a cada alumne/a. 
QUOTA CORRESPONENT ALS LLIBRES SOCIALITZATS DE CADA NIVELL 

1R 2N 3R 4T 5È 6È 
15 € 15 € 43 € 48 € 48€ 44€ 

 
TOTAL A INGRESSAR: MATERIAL + QUOTA LLIBRES SOCIALITZATS 

 E. INFANTIL 1R 2N 3R 4T 5È 6È 
Sense religió 85 € 70 € 70 € 98 € 103 € 103 € 99 € 
Amb religió ----------- -------- -------- 103 € 108 € 108 €  104 € 

 
MENJADOR ESCOLAR 2018-2019 
 
El preu del menjador escolar del proper curs serà el mateix que aquest any : 5,40 pels alumnes fixes i 6,10 pels 
alumnes eventuals. 
 
ACOLLIDA MATINAL 
El servei d’acollida matinal funcionarà cada dia a partir de les 7:45 del matí. Més informació a la plana web de 
l’escola 
 
Cordialment  

El Claustre de Professors 

Al sobre amb els 
informes l’AMPA 
us ha fet arribar 
les instruccions 
per fer el 
pagament de la 
quota de material 
i de llibres 
socialitzats.  Cal 
que especifiqueu 
el nom i el curs 
del nen/a quan feu 
el pagament al 
BANC DE 
SABADELL. 


