NOTA INFORMATIVA DE FINAL DEL CURS 2010-2011
Infantil i Primària
IMPORTANT! PER ALS ALUMNES DE 3 ANYS.
•
La segona setmana de setembre es farà una primera trobadaentrevista entre la mestra/el mestre i els pares i l’infant. Us
telefonarem per concretar l’hora; no us oblideu de venir amb el
vostre/a fill/a.
•
A més es celebrarà una reunió col·lectiva amb les famílies (sense
els infants) dia 7 de setembre a les 18’00h.
Horari de Secretaria durant l’estiu:
Del 23 al 30 de juny: de 9 a 13 hores
Juliol: de 9 a 13 hores
Agost: tancat
Del 1 al 9 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.
Activitats extraescolars del 23 al 30 de juny (de 9 a 13 h). La informació s’ha
lliurat en una circular específica.
Venda de llibres:
DIMECRES 29 I DIJOUS 30 DE JUNY: Tots els cursos de primària, sempre que
s’hagi fet la reserva en el plaç indicat, de 9 a 13 hores.
Lliurament del lot de llibres del Programa de Reutilització de llibres: Cada
alumne trobarà el seu lot de llibres (de reutilització i no-reutilització) a la classe
el primer dia de curs.
CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2011-2012
Inici del curs: dilluns 12 de setembre.
Horari del primer dia:
•
Infantil 3 anys: Activitats de recepció i acollida; l’horari es
concretarà amb cada família.
•
Infantil 4 i 5 anys: de 9 a 14.
•
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è d’EP: de 9 a 14.
Horari de setembre i juny:
•
de 9 a 14 per als alumnes que no quedin a dinar.
•
de 9 a 15 per als alumnes que són de menjador.
Horari d’octubre a maig:
•
de dilluns a dijous: de 9 a 12’10 i de 15 a 16’50, divendres de 9 a 14
Servei de guarderia: es posa en funcionament des de dia 13 de setembre a partir
de les 7’30. El servei de guarderia de la tarda serà de 16’50 a 18’00 h a partir del
mes d’octubre.

Vacances escolars:
•
Nadal: del 23 de desembre de 2011 al 6 de gener de 2012, ambdós
inclosos.
•
Pasqua: del 5 al 13 d’abril de 2012, ambdós inclosos.
•
Els dies 22 de desembre de 2011 i 4 d'abril de 2012 es farà
jornada continuada de 9 a 14 h.
•
Fi de curs: divendres, 22 de juny de 2012
Dies festius:
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
1 de març
2 de març (Festa escolar unificada)
1 de maig
També tenen la consideració de dies festius durant 2012 aquells que es determinin
per la corresponent disposició de la Conselleria de Treball i Formació.
Resten designar 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.
En començar el curs, un cop coneguem aquestes dates, ja us n’informarem.
Activitats extraescolars del mes de setembre (de 15 a 17 h):
L’organització i el preu d’aquestes activitats es penjarà al tauler d’anuncis a
principis de setembre.
Els llistats dels llibres de text i el material escolar dels cursos de Primària, així
com la informació redactada en aquesta circular es poden consultar a la pàgina
WEB del centre, a partir de dia 20 de juny.
Novetats activitats extraescolars 2011-2012.
De cara al curs vinent estam preparant un programa d'activitats extraescolars en
anglès amb col·laboració amb Ocidiomes, empresa amb àmplia experiència en
l'ensenyament d'idiomes a Mallorca. Aquestes activitats s'oferiran als alumnes de 4
i 5 anys (english play time) i de 1r a 4t (preparació d'exàmens oficials). També es
proposaran activitats per a pares i mares de tal manera que tota la família pugui
augmentar la seva competència en una tercera llengua. A principi del proper curs,
quan es faci la presentació del programa d'extraescolars hi haurà una reunió
informativa per a tots els pares que esteu interessats.
US AGRAÏM LA VOSTRA CONFIANÇA I COL.LABORACIÓ I US DESITJAM BONES
VACANCES.
L’equip docent d’Aula Balear

