INFORMACIONS D’INICI DE CURS 2022-23

REUNIÓ D’INICI DE CURS AMB LES FAMÍLIES
Dimecres, 7 de setembre

A les 19 h: P4 (a partir d’ara I4), P5 (a partir
d’ara I5) i 2nPRI
A les 19’30: 3rPRI, 4tPRI i 5èPRI

Dijous, 8 de setembre

A les 19 h: 6èPRI , 2nESO
A les 19’30 h: 3rESO i 4tESO

ENTRADES I SORTIDES DEL COL·LEGI
INFANTIL – Entrades i sortides pel carrer Altafulla
CICLE INICIAL (1r i 2n PRI) – Entrades i sortides pel carrer Ramon Llull
CICLE MITJÀ (3r i 4t PRI) – Entrades i sortides pel carrer Ramon Llull
CICLE SUPERIOR (5è i 6è PRI) – Entrades per Altafulla. Sortides: migdia
Altafulla i tarda Ramon Llull
ESO – Entrades i sortides per Altafulla
Entrades a partir de les 8’45 i 14’45 a Infantil i Primària
Les famílies que per motius laborals necessiteu alguna atenció, poseu-vos
en contacte amb el col·legi a partir del dia 1 de setembre
El primer dia de curs un familiar podrà acompanyar l’infant fins a la seva
classe

MATERIALS DE L’ALUMNE/A
Venda al gimnàs del col·legi per part de Llibreria Maresme:
23 de juliol (de 10:00 a 13:00 h), 29 d’agost (de 10:00 a 13:00h i de 17:00
a 19:30h) i 30 d’agost (de 10:00 a 13:00h)
Llistat de materials a Secretaria a partir del l’11 de juliol
El material del Projecte Singapur de matemàtiques (de 1r a 5è de PRI)
l’adquireix directament el centre i s’abonarà mitjançant domiciliació
bancària
Els llibres dels alumnes de 3r de PRI a 4t ESO els adquireix directament el
centre i s’abonen en dues parts mitjançant domiciliació bancària. El
primer rebut de 80 € es domicilia al juliol. El cost definitu està pendent
d’aprovació pel Consell Escolar que es reunirà aquests dies de juliol. Us
informarem properament

BATES ESCOLARS
És obligatòria la bata escolar oficial del centre. Podeu
adquirir-la a Artesania Dorada. (c. Cuba, 58)
Els alumnes usuaris del servei de menjador necessiten una segona bata.
Aquesta es pot adquirir de forma lliure

XANDALL I MATERIAL ESPORTIU
És necessari l’ús de xandall i roba esportiva del centre a Ed.Infantil i
Primària, tant per les sessions de psicomotricitat com per les sortides.
Podeu adquirir la roba esportiva a Creaciones AN&DO (c. Energia, 20)
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Podeu consultar adreces a la pàgina web del centre:
http://www.mdlourdes.cat/sec-Bates-i-Xandalls-12591.html

ACOLLIDA MATINAL
Des del primer dia de curs podreu optar al servei d’acollida matinal de 8 a
8’30 h, com cada any. Podeu inscriure-us ja:
https://forms.gle/SZjjE4P65wXzFbX58

SERVEI DE MENJADOR
Si encara no ho heu fet, podeu començar ja a inscriure els alumnes al
servei de menjador. Podeu fer la inscripció de dues maneres: telemàtica
tot responent un formulari o bé descarregant el full d'inscripció, omplintlo i entregant-lo a Secretaria. Només cal que ho feu un sol cop.
Formulari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea3w7CoW1PCfhBP_oNfn
wrLVS0srx8gZwKRWudz2JKzNX29A/viewform
Full d’inscripció:
https://www.mdlourdes.cat/media/files/file_654_20477.pdf
Tambépodeu trobar-ho al web del centre

CALENDARI ESCOLAR 2022 – 2023
Dates significatives
Dilluns, 5 de setembre – Inici de les classes
Dimecres, 7 de setembre- Inici de les classes ESO
Dimecres, 12 d’octubre – Festiu
Dilluns, 31 d’octubre – Lliures disposició
Dimarts, 1 de novembre – Festiu
Dimarts, 6 de desembre – Festiu
Dijous, 8 de desembre – Festiu
Divendres, 9 de desembre – Lliure disposició
Dimecres, 21 de desembre – Fi del primer trimestre
Dilluns, 9 de gener – Inici segon trimestre
Dilluns, 20 de febrer – Lliure disposició
Dimarts, 21 de febrer – Lliure disposició
Divendres, 10 de març – Lliure disposició
Divendres, 31 de març – Fi del segon trimestre
Dimarts 11 d’abril – Inici del tercer trimestre
Dilluns , 1 de maig - Festiu
Dilluns, 29 de maig – Festiu local
Dimarts, 20 de juny- Fi de curs ESO
Dijous, 22 de juny – Fi de curs

