Benvolgudes famílies,
Amb el desig que passeu un bon estiu, us adrecem aquestes informacions que faran més fàcil el començament de curs.

VENDA DE LLIBRES I MATERIAL

del 24/06/2022 AL 10/07/2022

(OPCIÓ 1) 5% DE DTE. COMPRANT I PAGANT TOTS ELS LLIBRES AL FINALITZAR LA COMPRA
Es compren a santacoloma.lasalle.cat clicant SERVEIS > BOTIGA VIRTUAL > RESERVA DE LLIBRES
1 - Seleccionar curs PAGAMENT AMB DESCOMPTE.
2 - Introduïr les vostres dades personals.
3 - Confirmar la comanda i fer el pagament online amb tarja.
4 - Rebreu un correu electrònic confirmant que tot es correcte.

(OPCIÓ 2) PAGAMENT EN VÀRIES VEGADES FINS EL 30 D’ABRIL DE 2023
Es compren a santacoloma.lasalle.cat clicant SERVEIS > BOTIGA VIRTUAL > RESERVA DE LLIBRES
PRIMER - FER LA COMANDA
-Seleccionar en el despegable curs PAGAMENT A TERMINIS i triar els llibres que voleu comprar.
-Introduïr les vostres dades personals. MOLT IMPORTANT escriure bé el vostre email per rebre la confirmació de
comanda i posteriorment les instruccions per fer el primer pagament.
-Confirmar la comanda.
-Rebreu un primer correu electrònic just al moment de fer la reserva.
SEGON - FER EL PRIMER PAGAMENT
-A partir del 15 de juliol rebreu un altre email de l’escola“PAGAMENT LLIBRES A TERMINIS” amb un enllaç en el
seu interior on haureu de clicar per fer el vostre primer pagament i. Accedireu a una web on veureu l’import total
pendent i podreu escriure l’import per pagar amb tarja.
-Cada cop que volgueu fer un altre pagament haureu de fer el mateix procés > BUSCAR EMAIL PAGAMENTS
> Clicar en l’enllaç de l’email > veure l’import pendent > Escriure l’import que us vagi bé i pagar amb tarja.
-Fins el proper 30 d’abril de 2023 teniu temps per anar pagant en tantes vegades i imports com volgueu.
SI NO REBEU CAP EMAIL PER FER EL PRIMER PAGAMENT, AVISEU-NOS ABANS DEL 20 DE JULIOL
lasallesantacoloma@lasalle.cat indicant nom, cognoms i curs del vostre fill/a.
LES RESERVES SENSE UN PRIMER PAGAMENT S’ELIMINARAN I NO ES FARÀ BOSSA DE LLIBRES

PREUS ESTIPULATS I APROVATS PER LA SALLE CATALUNYA
ELS LLIBRES ELS TROBARAN ELS VOSTRES FILLS DIRECTAMENT A LES CLASSES

INICI DEL CURS:

Infantil i Primària...5 de setembre,
Secundària............7 de setembre

Atenció: els alumnes de P3 faran la incorporació de forma progressiva durant els dies 5, 6, 7, 8 i 9 de setembre, d'acord amb
l'assignació individual que es farà a cada un d'ells, a fi d’aconseguir una adaptació correcta dels infants a l’escola. Durant el
mes de juliol les famílies de P3 rebran per correu l’horari d’adaptació, classe i un resum de la reunió de setembre.

REUNIONS PRESENCIALS INFANTIL, PRIMÀRIA i ESO D’INICI CURS:
P-3: 5 de setembre a les 17:30h
P-4: 5 de setembre a les 18:30h
P-5: 5 de setembre a les 19:30 h
1r de primària: 6 de setembre a les 17:30 h
2n de primària: 6 de setembre a les 18:30 h
3r de primària: 6 de setembre a les 19:30 h
4t de primària: 7 de setembre a les 17:30 h
5è de primària: 7 de setembre a les 18:30 h
6è de primària: 7 de setembre a les 19:30 h
1r d’ESO: 5 de setembre a les 18.00h
2n d’ESO: 5 de setembre a les 19:00h
3r d’ESO: 6 de setembre a les 18:00h
4t d’ESO: 6 de setembre a les 19:00h
PDCS Serrallonga: 6 de setembre a les 18:00h
En el cas de coincidència de reunions us podeu posar en contacte amb el/la tutor/a per aclarir dubtes que tingueu.
FAMILIES P4 A 4ESO – L’1 DE SETEMBRE REBREU EMAIL AMB INFORMACIÓ GENERAL
P3 REBRÀ AL JULIOL UN RESUM DE LA REUNIÓ JUNTAMENT AMB L’ADAPTACIÓ
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BATA I EQUIPAMENT ESPORTIU:
Mitjançant la web de l’escola https://santacoloma.lasalle.cat/ les families poden fer la compra a qualsevol hora i dia de la
setmana clicant en l’apartat SERVEIS > BOTIGA VIRTUAL > BATES I XANDALLS. Un cop registrats, comproveu les mides de
les talles de bates i xandalls que necessiteu abans de fer el pagament. Podeu rebre la comanda a casa vostra. En cas de
devolució torneu a entrar a la web, seleccioneu la comanda i peça que voleu retornar i després indiqueu la nova talla que voleu
rebre.
IMPORTANT! El termini d’entrega de les comandes a l’inici de curs pot augmentar fins a dues setmanes degut al gran
nombre de comandes. Durant la resta de curs el termini pot arribar a ser inferior a una setmana. Per a qualsevol dubte o
gestió sobre la comanda podeu contactar amb Uni4me per email a info@uni4me.net o per WhatsApp al 681339988
Els alumnes d’Infantil i Primària han de portar la bata durant l’horari escolar. Aquesta mesura, aprovada pel claustre de
professors, només intenta ajudar els nois i les noies en l’adquisició de l’hàbit de la higiene personal i estalviar als pares l’enuig
de veure peces de roba tacades, esparracades. Els alumnes de totes les etapes han de realitzar les classes d’educació
física amb el xandall de l’escola. Els alumnes d’Infantil i Primària també l’utilitzaran en les sortides programades pels mestres.
HORARIS ENTRADES I SORTIDES: Es publicaran a la web de l’escola abans de l’inici de curs
NOU HORARI A LA TARDA: de 15:00 a 17:00 (S’obriran les portes 15 minuts abans, als matins s'obriran les portes a les
8,45, cosa que és possible gràcies a la col.laboració de l'AMPA)
Horari secretaria durant els dies no lectius de 8:30 a 13:30.
QUOTES ESCOLARS
Les quotes del proper curs, aprovades pel Consell Escolar del Centre, queden de la següent manera:
QUOTA ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: Sisena hora de l’escola concertada. Aquesta no entra dins del finançament que fa
el Departament d’Ensenyament, per tant ha de ser aportada per les famílies de l’escola. Aquestes hores serveixen per
complementar el currículum escolar a les tres etapes. La quantitat aprovada pel Consell Escolar de l’escola és de 72,90 €
alumne/mes pels alumnes d’infantil i primària i de 74,60 € alumne/mes pels de secundària.
QUOTA DIGITALITZACIÓ ESCOLA: La idea és dotar les aules de tablets, xarxa, pissarres interactives, equips de so, robòtica,
etc. Això, juntament amb la xarxa inal.làmbrica a tot el centre i la utilització de pissarres digitals permetrà el treball interactiu amb
el contingut digital. Així mateix aquesta quota haurà de servir per a realitzar a l’escola les inversions necessàries i que d’una altra
manera, econòmicament parlant, no serien possibles. La quota seguint les directrius de La Salle Catalunya i atenent a la
tipologia del nostre centre quedarà establerta en 25,85 €.
QUOTA MANTENIMENT PORTATIL ESCOLA (CURSOS ESO): L’escola cedeix als alumnes l’ús d’un ordinador portàtil durant
tota l’etapa de secundària. Aquesta es una quota anual de 85 € per tot el curs on s’inclou l’assegurança del portàtil, el
manteniment informàtic i subscripcions a tot el software necessari.
QUOTA AMPA: L'AMPA continuarà finançant algunes de les activitats de les que gaudeixen els nostre fills. Es una quota anual
per alumne. 40 € per 1 alumne matriculat, 36 €/alumne per 2 alumnes matriculats, 33€/alumne per 3 o més alumnes matriculats.
SERVEIS COMPLEMENTARIS:
MENJADOR: Pels alumnes que ho desitgin, l’escola ofereix el servei de menjador escolar. Els tiquets es poden adquirir a la
nostra web santacoloma.lasalle.cat. Clicant a SERVEIS > BOTIGA VIRTUAL > “Tiquets de menjador “
Tiquet 20 dinars INFANTIL – 174,60€

Tiquet 20 dinars PRIMARIA ESO – 159€

1 Dinar esporàdic – 10,10 €

SERVEI ACOLLIDA:L’escola ofereix el servei d’acollida. Aquest servei consta de dues franges i es cobra amb la quota mensual.
1a Franja:
7:30 a 9:15 hores Preu: 88,10 € mensuals o 8,80 euros per cada dia esporàdic.
2a Franja:
8:15 a 9:15 hores Preu: 52€ mensuals o 5,20 euros per cada dia esporàdic.
TRANSPORT ESCOLAR: El Consell Comarcal dona servei de transport escolar a Maçanet, Vidreres, Sils, Riudarenes, Santa
Coloma Residencial. Rutes, parades i horaris, preus i normativa a https://educacio.selva.cat/
ALERTA ESO: Els horaris del transport es corresponen amb els horaris de Primària
ASSISTÈNCIA MÈDICA: En la mesura que és possible, atenem els petits incidents a l’escola. En casos que això no pugui ser
factible, s’avisarà als pares perquè ens indiquin si poden passar a recollir el seu fill/a o desitgen que s’avisi als serveis
d’emergència. Igualment l’escola avisa els pares davant la impossibilitat de que els alumnes puguin restar a classe com a
conseqüència de qualsevol indisposició, febre o principi de malaltia. D’acord amb la normativa vigent cap alumne pot marxar
del centre en horari lectiu sense l’acompanyament d’una persona adulta.
L’escola només administrarà medicaments quan s’acompanyin d’una recepta mèdica segellada i signada pel doctor/a on
s’indiqui la posologia juntament amb l’autorització paterna signada.
ENTRADES I SORTIDES: Per facilitar l’accés a l’escola demanem que els alumnes de Primària i Secundària que no tenen
germans a Infantil, NO utilitzin la porta d’entrada del carrer La Salle que és d’ús exclusiu pels alumnes d’infantil.
CALENDARI ESCOLAR
A la nostra web santacoloma.lasalle.cat trobareu el calendari escolar on s’indiquen les dates d’inici i fi de trimestres, vacances,
dies festius, jornada continuada, etc.
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