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Benvolgudes famílies,
En nom de tots els mestres de l’Escola Rosella us volem desitjar un bon estiu.
Per tal que us pugueu organitzar cara el curs vinent us fem arribar el calendari i
l’horari escolar, així com altres dades que us poden interessar.
Igualment recordar-vos que podeu trobar la majoria d’informacions com ara
material i llibres de text pel curs vinent a la web de l’escola, a la finestra
Documents.
Calendari i horari escolar
El curs 2013-14 començarà el dijous 12 de setembre i acabarà el divendres 20
de juny de 2014.
Festes
Dies de lliure disposició
1 de novembre (Tots Sants)
Dilluns 4 de novembre
11 de novembre (Sant Martí)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
Dilluns 3 de març
1 de maig (Festa del Treball)
Divendres 2 de maig
Vacances
Nadal: Del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014, ambdós inclosos.
Setmana Santa: Del 12 al 21 d’abril de 2014, ambdós inclosos.
Horari lectiu d’Educació Infantil i Primària
Matí: De 9 a 12:30 h
Tarda: De 15 a 16:30 h
Entrada graonada dels alumnes de P3 els dies 12, 13 i 16 de setembre.
Jornada Intensiva
El dia 20 de desembre de 2013 i a partir del 9 de juny de 2014 l’horari escolar
serà de 9 a 13 h per a tots els alumnes. Hi haurà servei de menjador fins les
15:15 h.
Al llarg del curs, els alumnes que no es vénen a recollir a les 12:30 del migdia
passen a menjador i s’ha de fer el pagament corresponent a l’empresa de
menjador.
Els alumnes que no es vénen a recollir a les 16:30 h passen al servei
d’acollida i s’ha de fer el pagament corresponent a l’Ampa.
Menjador
L’empresa que gestioni el servei de menjador farà una reunió informativa a les
18h del dijous 5 de setembre. (Confirmar dia i hora a la web de l’escola al
setembre)
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Transport
El servei de transport funciona amb normalitat des del 12 de setembre.
Els dies de jornada intensiva el transport recull els alumnes a les 13h.
Reunions a l’inici de curs
Les famílies i alumnes de P3 podran visitar les aules el dilluns 9 de setembre
al matí.
Els dies 12, 13 i 16 hi haurà les entrevistes amb les famílies de P3.
Les famílies d’altres alumnes nous a l’escola tindran una entrevista amb la
tutora o tutor al llarg de setembre.
Les reunions generals per nivells seran durant les primeres setmanes del curs
a les 16:45 h de la tarda.
AMPA Rosella
L’Ampa de l’escola organitza activitats extraescolars diverses que podeu
consultar a la seva web http://www.amparosella.cat/ .
Per posar-vos en contacte podeu utilitzar el correu electrònic
ampa@amparosella.cat .

A les 9 del matí del dia 12 de setembre, els alumnes d’educació infantil s’han
d’acompanyar a la seva classe entrant pel pati. Els alumnes de primària es
troben al pati de primària, on hi ha les llistes de les classes penjades a la paret.
El primer dia d’escola es repartirà l’agenda a tots els alumnes.
Al llarg dels primers 15 dies de setembre rebreu via mail la normativa del curs,
el calendari de reunions, les dates d’entrega d’informes, la plantilla de mestres i
la carta del mes.
Si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l’escola utilitzant el
telèfon o el correu electrònic a8031061@xtec.cat .
Atentament,
Equip Directiu de l’Escola Rosella
Viladecavalls, juny de 2013

MOLT BON ESTIU A TOTHOM !!

