Prepara’t pel CURS 20-21

Benvolgudes famílies:

Us volem donar la benvinguda a la nostra escola i agrair-vos la confiança per haver escollit el nostre projecte
pedagògic, un projecte propi, innovador i engrescador. Una escola amb identitat i visió de futur. El curs de P3 que iniciarà el
seu fill/a és un canvi important, de la llar a l’ escola, una adaptació on l’ alumne rebrà un acompanyament segur i proper per
part d el’ equip de mestres . Els esperem amb Il·lusió per començar un curs ple de nous aprenentatges, vivències i reptes.

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.sallefigueres.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.

MATERIALS PEDAGÒGICS CURS 2020-21
Els materials que utilitzen els nostres alumnes d’Ed. Infantil són propis i elaborats pel
nostre equip de mestres excepte el pack bright futures d’anglès, i ENTUSIASMAT de
matemàtiques que són fungibles. Per aquest motiu la compra d’aquests materials s’ha
de realitzar a l’escola i són obligatoris per a tots els alumnes.
El pagament dels llibres i materials escolars pel curs 20-21 es fraccionarà en dos
terminis: 1 de juliol i 1 d’agost per a tots els alumnes i es cobrarà per rebut bancari
amb els imports que poden veure a la fitxa dels llibres adjunta. Tot el material es
lliurarà a classe el mes de setembre. No cal venir a l’escola a buscar cap llibre ni
dossier.

MATERIAL QUE CAL PORTAR EL PRIMER DIA D’ ESCOLA
-

Bosseta de muda de canvi ( amb el nom).
Un pack de tovalloletes.
Un pack de mocadors de paper.
Bata i bosseta de l’ escola ( amb el nom).

XANDALLS, BATES I BOSSETES
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, dessuadora i samarreta tècnica de màniga curta. L’equipament
es pot completar amb pantaló curt, samarreta tècnica de màniga llarga entre d’altres peces.
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 són obligatoris la bata i la bosseta 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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