NFORMACIÓ DE FINAL DE CURS 2011/2012
DATA D’ACABAMENT DEL CURS: Les classes acaben dia 22 de juny. Es manté el servei de
menjador, i l'escola es tanca a les 15:00h.
LLIURAMENT D'INFORMES: Els dies 27 i 28 de juny. Us heu d'apuntar a les graelles de les portes de
les aules dels vostres fills, o les tutores us faran arribar un anota amb la cita.
Nota: Recordam als alumnes que tenguin algun rebut pendent de pagament que, abans de recollir
l'informe han de passar per administració.
HORARI DE SECRETARIA DURANT L’ESTIU
Del 25 al 30 de juny: de 9 a 13 hores
Juliol: de 9 a 13 hores
Agost: tancat
De l’1 al 10 de setembre: de 9 a 13 hores
Nota: Us demanem que si necessitau algun certificat, el demaneu, si és possible, abans del 15 de juliol.
VENDA DE LLIBRES
Si us voleu adherir al programa de reutilització teniu fins dia 20 de juny per fer l'ingrés (més
informació a la plana web o a secretaria).
Si voleu comprar els llibres a l'escola (sense programa de reutilització) teniu fins dia 20 de juny
per fer la reserva a secretaria. La venda d'aquests llibres serà els dies 27 i 28 de juny (els mateixos
dies que el lliurament d'informes).
DIA D’INICI DEL CURS
Les classes començaran dia 13 de setembre de 2012. Els alumnes de 3 anys faran torns
d'adaptació els dos primers dies (les tutores us informaran del funcionament d'aquests torns a la reunió
que faran amb les famílies abans de dia 13).
HORARI DEL MES DE SETEMBRE
Es fa jornada continuada com al mes de juny. Les classes acaben a les 14:00h, i les alumnes
de menjador poden quedar fins les 15:00h. Els alumnes de 3 anys poden ser recollita a partir de les
12:00h i els de 4 i 5 anys a partir de les 13:00h. (sempre a hores en punt i si no queden a dinar).
CALENDARI DE DIES NO LECTIUS (VACANCES, FESTES, ETC)
Vacances escolars
Nadal: del 24-12-12 al 4-01-13, ambdos inclosos
Pasqua: del 28-03-13 al 05-04-13, ambdos inclosos (27 de març es farà jornada continuada).
Dies festius
12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 28 de febrer (Festa escolar unificada), 1 de març, 1 de
maig
Queden pendents els següents dies festius:
Les dues festes locals. Si una o les dues festes locals coincideixen en dies no lectius, el centre
determinarà, en substitució d’aquestes, quins dies s’escolliran
Un dia festiu que ha d’escollir el centre
Els dies festiu que venen determinats per la Conselleria de Treball i Formació
Altres festes que determini el Consell de Govern.
En començar el curs, un cop coneguem aquestes dates, ja us n’informarem.
Data final de curs:
El curs 2012/2013 acaba el dia 21 de juny
AGRAÏM LA VOSTRA CONFIANÇA I US DESITJAM UN BON ESTIU!!!!
L'equip d'Aula Balear

