ESCALDES-ENGORDANY, 5 de juliol de 2019
Benvolguts pares,
Ens posem en contacte amb vosaltres per concretar-vos alguns aspectes del proper curs 2019-2020.
INICI DE CURS:

 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: Entrada: A. de les Escoles.
Horari: Matins de 9:00 h. a 13:30 h.
Tardes de 15:00 h a 17:00 h. excepte el dimarts que començarem a les 14,30 h. fins a
les 17:00 h. i els DIMECRES QUE A LA TARDA NO HI HAURÀ CLASSE.
 DILLUNS 9 DE SETEMBRE començarem el curs 2019-2020 a AINA. Passarem el dia junts
per tal de conèixer els nous alumnes, compartir experiències i celebrar l’inici de curs.
Ens trobarem a l’escola a les 9 h. i agafarem l’autocar per pujar a AINA. Cal portar
l’esmorzar i dinar i anar preparats per estar a l’aire lliure. També cal portar estoig, carpeta i
fulls. Tornarem a l’escola cap les 16:30 h. aproximadament.

ALTRES ASPECTES D’INTERÈS:
 Recordeu que és obligatori portar el xandall del Col·legi per les pràctiques d’Educació Fisica. El
xandall el podreu adquirir al Col·legi a la sala de l’AMPA (planta baixa), els dies: 3 de setembre
de les 12:00 h. a les 14:00 h. i el dia 5 de les 17:30 h. a les 18:45 h. L’AMPA se’n fa responsable.
Cal que estigui marcat.
 El servei de menjador començarà el dimarts 10 de setembre.

 Us recordem la importància de la PUNTUALITAT dels alumnes a l’escola, si s’arriba tard a primera
hora del matí s’ha d’anar a la biblioteca. En cas de no assistència es prega avisar per telèfon. Els
pares o responsables han de JUSTIFICAR PER ESCRIT, utilitzant l’agenda escolar o el
talonari, tot retard o absència.

 Quan un/a alumne/a d’ESO hagi de sortir del Centre, ha de portar una justificació escrita. En cas de
no tenir-la NO PODRÀ ABSENTAR-SE del Centre, segons el Decret de prevenció i tractament de
l’absentisme escolar BOPA nº 72.
 Demanem als pares de NO PUJAR A LES CLASSES. En cas de necessitar alguna cosa passeu per
Secretaria i us atendrem.
 Recordem que a Secretaria guardem els objectes perduts.

 RECORDEU QUE ENS HEU DE FER ARRIBAR L’ASSEGURANÇA ESCOLAR PEL
CURS 2019-2020.
Rebeu una cordial salutació,
Meritxell Vidal
Directora
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C/ Josep Viladomat s/n
AD700 Escaldes (Principat d'Andorra)
+376 821254
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