Benvolguts,
En preparar el proper curs, us fem arribar aquesta circular per tal de fer-vos coneixedors d’alguns
detalls sobre el nou curs 2018-19.
Començament de curs:
Seguint el calendari establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel curs
2018-19, l’inici del curs serà el dia 14 de setembre a les 8’15h del matí al nou edifici situat just davant
l’entrada de l’Escorial del carrer Sant Segimon. Ja hi haurà professors per guiar-los.
Quotes escolars
Tota la informació sobre els costos i quotes dels serveis escolars del curs 2018-2019 són a la vostra
disposició a la web de l’escola: www.escorialvic.cat
Llibres de Text
Seguint el procés iniciat els cursos anteriors, totes les famílies que vàreu entregar el full de comandes
dels llibres de text disposareu del lot de llibres pel setembre, que els vostres fills trobaran a l’aula el
primer dia d’escola.
Ordinador
En algunes matèries els alumnes necessitaran un ordinador portàtil o tablet amb connexió wifi. No
cal portar-lo el primer dia. A la presentació del curs els professors n'informaran.
Plataforma digital
Durant la primera setmana de curs es donaran els codis perquè alumnes i famílies pogueu accedir a
la plataforma educativa.
Horaris
Els alumnes de 1r de batxillerat tindran classe cada dia de 8’15 a 14’35. Les tardes del dilluns,
dimecres i divendres no hi haurà classe. Cal que els alumnes que hagin escollit la matèria optativa
d’economia es reservin les tardes dels dimarts i dels dijous (15’30 a 17’20. Es faran seminaris
d’ampliació pels alumnes de batxibac fet que pot implicar alguna tarda de dimecres. S’avisarà als
alumnes amb antelació.

Menjador
L’escola ofereix un menú jove (5€/dia) o bé la possibilitat que cada alumne es porti la carmanyola
amb el seu dinar (2€/dia-inclou postres, beguda, coberts, neteja…-).
Biblioteca
Podeu fer ús de la Biblioteca diàriament, en l’espai horari de 17’00 a 18’30 de la tarda.
A tots, unes bones i profitoses vacances d’estiu.
Per qualsevol consulta, l’escola obrirà a partir del 27 d’agost (de 8’30 a 13’30 del matí). A partir de
l’1 de setembre, matí i tarda. També us podeu adreçar al correu escorialvic@vedruna.cat

Cordialment,
L’Equip de Direcció

