CIRCULAR INFORMATIVA PER A TOTS ELS PARES D'ALUMNES DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL

JUNY-2019

A totes les famílies dels alumnes que us incorporareu al Col·legi en el curs 2019/20, volem agrair-vos la vostra confiança en la
família Consolació.
Un dels objectius del nostre Ideari és aconseguir un clima de família on tots, especialment els xiquets, es troben acollits com
en la seua pròpia casa des d'ara mateix. La Comunitat de Religioses, el Claustre de Professors, el Personal No Docent, els
membres de la Junta de l'AMPA i la resta de personal que estem implicats en les tasques de gestió o col·laboració de l'acció
educativa dels vostres fills , us donem la benvinguda al col·legi i quedem a la vostra disposició.
CALENDARI ESCOLAR:
La data oficial d'inici del curs 2019/20 serà el 9 de setembre de 2019 i finalitzarà el 18 de juny 2020.
REUNIÓ PARES ALUMNOS DE 1r E. INFANTIL:
Abans de començar les classes ens trobarem dia 5 de setembre a les 19’30 h.
INCORPORACIÓ AL CENTRE
Per a que l'organització al col·legi, en els primers dies d'inici del curs, siga el més efectiva possible, la incorporació de
l’alumnat a les aules serà de la següent manera:

HORARI

ALUMNAT
Els alumnes de l’Etapa que al curs 2018/19
estaven ja al centre.

ENTRADES
9.00h per porta única
de l’Avgda. Catalunya

1r dia

Acompanyats pels seus pares, fins a les
aules, els alumnes de qualsevol nivell de
l’Etapa, que venen per primera vegada.

11.30h per porta
única de l’Avgda.
Catalunya

Els alumnes de l’Etapa que al curs 2018/19
estaven ja al centre.

9.00h per porta única
de l’Avgda. Catalunya

2n dia

3r dia

Els alumnes de qualsevol nivell de
l’ Etapa, que venen per primera vegada.
(acompanyats dels seus pares fins a la
classe)
Tots els alumnes de l’Etapa.
Els de nova incorporació al centre també
accedeixen a les aules acompanyats dels
seus pares( durant la primera setmana, fins
el 13 de setembre )

10.00h per porta
única de l’Avgda.
Catalunya
9.00h per porta única
de l’Avgda. Catalunya

SORTIDES
13.00h per les portes de les diferents
aules de l’Avgda. Catalunya.

A partir de les 12.30h per porta única de
l’Avgda. Catalunya.

Tots a les 13.00h per les portes de les
diferents aules de l’Avgda. Catalunya.

13.00h per portes de les diferents aules
de l’Avgda. Catalunya.

Una vegada iniciada ja la jornada escolar, si fos imprescindible que l’alumne s’incorporés o isqués del centre, s’ha de fer per
la Porteria del col·legi ( P. Madre Molas), prèvia comunicació i/o autorització explícita dels pares.

LLIBRES i MATERIAL DIDÀCTIC
- Els llibres es distribuiran al col·legi per l'Associació de Mares i Pares. El benefici que s’obté per la venda dels textos,
l’Associació de Pares i Mares ho reinverteix per a cobrir altres necessitats del col·le que repercuteixen directament en
l’alumnat.

QUÈ FER
Pagament per banc

Recollida de llibres
Devolucions (per llibre defectuós,
sobra o falta)

COM
Caixa Rural Benicarló (Av. Juan Carlos I,17)
núm. compte: ES76 3162 1299 2211 5364 7126
El banc us dirà l’import que correspon
Presentant el paper de l’ingrés bancari
Al col·legi
Al col·legi

QUAN
A partir de l´1 d’agost

31 d’agost
( horari de 10 – 18h )
5 i 6 de setembre ( 16 – 19h )

El material didàctic necessari el comprarà directament el col·le. Les despeses d’aquets material s´abonaran per domiciliació
bancària en tres còmodes terminis al llarg del curs escolar ( setembre - desembre - març ).
UNIFORMES
Recordem que l’uniforme és un dels símbols identificatius del col·legi i d'ús obligatori. És responsabilitat dels pares i mares
que els vostres fills i filles el porten sempre complet i ajustat a les normes del centre, amb totes les peces que el formen
convenientment identificades amb el nom de l’alumne i amb les cintes que permetran penjar-les convenientment als
penjadors, si és el cas.
Avís: A partir del curs 2020/21 tots els col·legis de la Consolació unificaran l’uniforme d’hivern. Fins el curs
2021/22 es podran utilitzar els dos models.
UNIFORME D’ESTIU
XANDALL HIVERN

- Camiseta i pantaló curt del xandall
- Esportives BLANQUES i calcetins blancs (no sandàlies ni
similars )

Lloc distribució: col·le (AMPA)
UNIFORME D’HIVERN
Llocs distribució: “La Catalana” ( C/ Olivella )
“Menta” ( C/ Alcalà de Xivert )
“ La Llanera” ( C/ Rey Don Jaime )

- Falda o pantaló gris
- Polo blanc
- Sabates blau marí
- Babi (fins a 2n de Primària)

- Jaqueta blau marí
- Jaquetó blau marí
- Calcetins blau marí

La distribució es realitzarà mitjançant l´AMPA l´ 31 d’agost, en horari de 10-18h . Durant el curs s´establirà un dia de venda
a la setmana del qual ja se us informarà.
- UNIFORME D’ESTIU: setembre, octubre, maig i juny.
DURANT EL TEMPS D´ÚS DE L´UNIFORME D´ESTIU, EL BABI ÉS OPCIONAL.
- UNIFORME D’HIVERN: Des de novembre a abril ( ambdós inclosos ).
(En cas que, degut a la climatologia, fora adient canviar qualsevol dels uniformes s´avisarà a les famílies )
BOSSA D'ESMORZARS PER A INFANTIL: A tots els alumnes d'Infantil de nova incorporació se'ls entregarà al col·legi, el dia
de matrícula , una bossa de roba per a portar l'esmorzar diàriament ( els pares poden personalitzar-la i han de posar-li el
nom ). La resta d’alumnat aprofita la del curs anterior. En cas que s’hagués perdut, demaneu-la a la Porteria del centre.
MOTXILLES: Recordeu que no s'utilitza motxilla en tota l'Etapa d'Educació Infantil, exceptuant les excursions.
OBJECTES PERDUTS: (jerseis, jaquetes, babis, bossa de menjador,…)
Si heu perdut alguna peça durant aquest curs i no l’heu recuperada, podeu comprovar si es troba a la Porteria del col·legi. En
cas afirmatiu, podreu retirar-la fins el 30 de juny, pels matins de 9 a 11 h. Passada aquesta data els objectes ja no estaran al
col·le i no els podreu recuperar.
ALTRES INFORMACIONS:
- Tardes divertides ( gestionades per l´empresa MT Educació i Formació ) començaran el primer dia de classe. Podreu passar
a recollir el full d´inscripció a partir del dia 2 de setembre per la recepció del col·legi.
- A data d’impressió d’esta circular no ha eixit publicada la convocatòria de beques d’ajudes de menjador. Estigueu pendents
de la web del col·le on es penjarà la informació.
Si necessiteu fer cap més consulta, podeu adreçar-vos telefònicament o personal al col·legi fins l´última setmana del mes de
juliol, en horari de secretaria ( de 9.00h a 11.00h).
Rebeu una cordial salutació i que tingueu un bon estiu!

Equip Directiu

