ESCOLA PUIGBERENGUER
CURS 2020/21
CALENDARI ESCOLAR
Primer trimestre: del 14 de setembre al 21 de desembre
Segon trimestre: del 8 de gener al 26 de març
Tercer trimestre: del 6 d'abril al 22 de juny
Jornada Intensiva
Dia 21 de desembre de 2020 de 9h a 13h
Del 7 al 22 de juny de 9h a 13h
Dies de lliure disposició
Dilluns 2 de novembre de 2020
Dilluns 7 de desembre de 2020
Divendres 19 de febrer de 2021
Divendres 30 d'abril de 2021

COLÒNIES
P4 i P5: 13 i 14 de maig de 2021
1r i 2n: 7,8 i 9 de juny de 2021
3er i 4rt: 26, 27 i 28 de maig de 2021
5è: 12, 13 i 14 de maig de 2021
6è: 16, 17 i 18 de juny de 2021

REUNIONS DE PARES
P3, si la situació sanitària ens permet fer una reunió
conjunta de classe, us convocarem abans de començar el
curs.
Educació Infantil i Educació Primària, restem a l'espera de
la situació sanitària. Al setembre us informarem de les
dates previstes per les reunions d'aquest curs.

SERVEI DESPERTADOR
Aquest servei està gestionat per l'AMPA de l'escola.
L'horari serà de 7,45h a 9h del matí amb entrada de 7,45h
a 2/4 de 9h. A partir d'aquesta hora l'accés a l'escola es
tancarà fins l'horari habitual d'entrada.

MENJADOR
Aquest curs el menjador funcionarà per torns, respectant
els grups estables. El mes de setembre us informarem de
l'organització.
Pagament a través de l'aplicació TPVEscola.

ESCOLA PUIGBERENGUER
CURS 2020/21
AMPA
Per qualsevol consulta referent a l'AMPA us podeu adreçar
a:
ampapuigberenguer@gmail.com

LLIBRES
A primària es canvia el llibre d'anglés pel material Koala,
on line i dossier.
A Educació Infantil i a Cicle Inicial tindran quaderns per
emportar-se a casa, en cas de confinament.

PAGAMENTS
P3 El mes de setembre haureu de fer un pagament de
material.
Recordeu que la majoria de les famílies ja teniu pagat el
material del 1r trimestre.

SECRETARIA
HORARI
De dilluns a divendres
Matí
de 9,15h a 10h
de 12,40h a 13,15h
Tarda
de 16,45h a 17,15h
Entrada pel Carrer Núria i trucar al porter automàtic
situat al porxo. Obligatori l'ús de la mascareta.

RECORDATORIS
Les famílies NO poden accedir en cotxe al pàrquing
interior del centre del C/ Núria; està restringit als
treballadors
aquest curs degut a la situació de pandèmia queda
anul.lada l'activitat de patis oberts.
MASCARETA: és obligatòria per entrar, sortir i circular
per l'escola. A la classe se la treuran.

