Prepara’t pel CURS 20-21

INICI DEL CURS 2020-21
Dia 14 de setembre de 2020: Inici del curs escolar a les 9:00 h per a tots els alumnes. Les dates i horaris de les reunions de pares
d’inici de curs es publicaran a la web de l’escola. www.figueres.lasalle.cat
Donada la situació d’excepcionalitat causada per la Covid-19 i pendents de rebre les instruccions del Departament d’Educació,
aquestes dades poden ser modificades.

QUOTES ESCOLARS
El Consell Escolar del col·legi La Salle Figueres ha aprovat les següents quotes pel curs 2020-21
1. Quota mensual:

97,40 €/mes.

2. Menjador:

140,00 €/mes (5 dies setmana).

3. Tiquet menjador esporàdic:

8,50 €/dia.

ACTIVITATS D’ESTIU
Les activitats d’estiu són voluntàries, tot i que recomanem que es facin. Les
activitats fetes s’hauran de presentar voluntàriament el primer dia de classe al
tutor/a corresponent.
Tota la informació referent als treballs d’estiu es publicarà en un
google
classroom que serà accessible des de la pàgina web de l’escola. La clau per
accedir-hi és qinoblu.

ACCEDIR A LES ACTIVITATS D’ESTIU
LLIBRES CURS 2020-21
Adquirir els llibres al col·legi permet la comoditat de la família en el fet que no s’ha de
preocupar per la dificultat que suposa anar a buscar els llibres en diferents llocs o estar
pendent del llibre que s’ha exhaurit. Així, l’alumne troba els llibres a sobre la seva taula
de l’aula el primer dia de classe. També cal saber que el petit marge que genera la
venda de llibres s’inverteix en millores en la infraestructura del centre i en
conseqüència reverteix en tots els alumnes, els seus fills/es. Tots els llibres tenen un
5% de descompte.
El 6 de juliol de 2020 es cobrarà per rebut bancari el material de col·legi tal com consta
al full de llibres.
Pel que fa als llibres de text, la relació dels quals tenen en el full que acompanya
aquesta carta, cal reservar-los a través de la botiga online accessible des de la pàgina
web de l’escola. No caldrà venir a l’escola a fer cap tràmit, tot i que restarem a la seva
disposició en cas de necessitat tots els matins laborables de 9:00 a 13:00 h tant el mes
de juliol com l’agost. S’haurà de fer el pagament amb tarja de crèdit. . Trobaran més
informació a la fitxa dels llibres. Termini per comprar els llibres a la botiga online: del
15 de juliol al 23 d’agost de 2020.

ACCEDIR A LA BOTIGA VIRTUAL

XANDALLS, BATES...
La reserva i compra d’aquests materials s’ha de realitzar a través de la botiga online del proveïdor
uni4me. Recordem que l’ús del xandall és obligatori per a tots els alumnes. L’equipament bàsic i
obligatori consta de pantaló llarg, jaqueta i samarreta tècnica de màniga curta.
L’equipament es pot completar amb pantaló curt, samarreta tècnica de màniga llarga i dessuadora.
Així mateix, les noies que ho desitgin, poden substituir els pantalons de l’equipament bàsic per
leggins amb disseny exclusiu
Enguany el procés seguirà aquest ordre:
1.-Realitzar la comanda a la botiga on line que trobareu a la web de l’escola
2.-Dur a terme el pagament
3.-La comanda arribarà a domicili en el termini de 48/72h amb totes les mesures de seguretat anti
còvid-19. (L’enviament serà gratuït per a totes les comandes superiors a 50 euros)
4.- Hi ha un tràmit de possibles devolucions amb totes les garanties sanitàries
També és obligatòria la bata fins a segon de primària i que cal reservar a la botiga online de
uni4me. El codi d’accés a la botiga online és LSFI-17.

ACCEDIR A LA BOTIGA VIRTUAL
SERVEI DE MENJADOR
Les famílies que desitgin fer ús del servei de menjador han de complimentar el full
d’inscripció corresponent i lliurar-lo per correu electrònic abans del 30 d’agost
lasallefigueres@lasalle.cat.

ACCEDIR AL FULL D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
L’oferta d’activitats es presentarà a la web de l’escola a inicis de juliol. El dia 14 de
setembre es lliurarà el document d’inscripció en format paper als alumnes. Els interessats
hauran de retornar el document omplert a la recepció de l’escola a partir del dia 15 i fins el
25 de setembre. Les activitats s’iniciaran el dia 1 d’octubre de 2020. Els informem que en la
franja extraescolar La Salle compta amb una escola d’idiomes dins el mateix centre
educatiu amb l’oferta de anglès oral des de P3, francès des de 1r de primària i alemany des
de cinquè de primària. Tanmateix s’ofereixen activitats de l’àmbit artístic (teatre, dansa,
plàstica), de l’àmbit esportiu (tennis, volei, bàsquet), de l’àmbit acadèmic, de cuina,
informàtica, idiomes i catequesi
A causa de les mesures sanitàries els grups d’activitats extraescolars no podran superar els
15 participants i les places s’adjudicaran per estricte ordre d’inscripció.

ACCEDIR A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
SALLENET (INTRANET)
El primer dia de curs lliurarem, en sobre tancat, els nous codis d’accés a la plataforma d’intranet dels alumnes, pares i
mares. Tots els usuaris de l’escola perdran l’accés a la intranet el dia 26 d’agost 2020 ja que es començarà a preparar
els grups i les noves claus d’accés pel curs 20-21. Durant aquest període la informació es publicarà a la web de l’escola:
http://www.sallefigueres.cat
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