
 

 

 

 
 

Riudecols, 18 de juny de 2018 
 

Benvolgudes famílies, 

D’acord amb allò que preveu ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual 
s'estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no 
universitaris de Catalunya, el Consell Escolar de l’Escola Mare de Déu del Roser, en 
data 15 de juny de 2018, ha acordat, per al proper curs: 
 

• Horari d’Educació Infantil i Primària:   
o matí de 9.00 a 12.30 
o tarda de 15.00 a 16.30 

• Suport Escolar Personalitzat, de 12.30 a 13.30, per a aquells alumnes que ho 
necessitin, els dies de la setmana que es determini. 

• Jornada continuada:  
o 21 de desembre de 2018 
o del 10 al 21 de juny de 2019 

L’horari per als alumnes aquests dies de jornada continuada serà de les 9 del 
matí a la 1 del migdia i no hi haurà post lectiu. 

• Festes de lliure disposició:  
o 2 de novembre (divendres), Tots Sants 
o 7 de desembre (divendres), pont de La Puríssima 
o 11 de febrer, (dilluns) 
o 4 de març (dilluns), dilluns de Carnaval 
o 5 de març (dimarts), dimarts de Carnaval 

Per altra banda, us comuniquem també: 

• Les classes per als alumnes  començaran el dia 12 de setembre de 2018 
 acabaran el 21 de juny de 2019 

• Períodes de vacances: 
o Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós 

inclosos. 
o Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos. 

 
I ja per acabar, dir-vos que el divendres dia 7 de setembre a les 6 de la tarda tindrem 
una reunió amb tots vosaltres per tal de presentar-vos l’equip de docents i informar-vos 
del funcionament general de l’escola.  

Més endavant, les tutores dels vostres fills i filles us convocaran a la reunió per explicar 
el funcionament de l’aula. 

Rebeu una cordial salutació 
 
 
Artur Fargas Salvadó 
Director de l’Escola "Mare de Déu del Roser 
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