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Benvolgudes famílies.
Ens adrecem a vosaltres per a comunicar-vos algunes indicacions, previsions i dates per al curs
2019-2020. També desitjar-vos unes vacances que serveixin per a descansar, canviar
d’ocupació, viure en família i prendre forces perquè el proper curs sigui profitós des del seu inici.
Rebeu unes indicacions que poden ser útils per al curs 2019/2020.
PROVES EXTRAORDINÀRIES
Les proves extraordinàries per recuperar les matèries que hagin quedat suspeses de batxillerat el curs 18-19 tindran lloc els
següents dies: 2 de setembre (dilluns) i 3 de setembre (dimarts). En horari de matí i tarda. La informació de les hores
d’exàmens i les activitats per a recuperar matèries es donen en el lliurament de les notes (27 de juny) i estaran penjades a
la web del centre (Estudis – Batxillerat – Calendari Exàmens BATX).
A la plataforma SALLENET els alumnes poden trobar dossiers i activitats per treballar durant l’estiu.
El lliurament de notes de les proves extraordinàries es farà el divendres 6 de setembre, divendres de 10,00 a 11,00h.

INICI DEL CURS
El dia 12 de setembre, dijous, comencen les classes al Col·legi, ens trobarem a les 8:55h al pati de l’escola, entrada C/.
Aragó –pati posterior del centre –. Els tutors de cada curs indicaran als alumnes el moment d’entrada a la sala d’actes per
la presentació del curs.
El centre obre les portes a les 8:30 del matí per a poder atendre als alumnes que per motius de transport o d’organització
han d’arribar abans a l’escola.

HORARI DE LES CLASSES
Per tal d’harmonitzar l’aplicació del Currículum oficial amb l’oferta educativa del Centre, el curs escolar s’organitza en
sessions de matí, cinc dies; i tarda, tres dies de la setmana.
DILLUNS

DIMARTS

DIJOUS

DIVENDRES

9:00 a 13:55

MATÍ

TARDA

DIMECRES

15:10 a 17:00

15:10 a 17:00

ENTRADES I SORTIDES
Entrades i sortides pel carrer Aragó (cruïlla amb carrer Palau).
Matins
ENTRADES: Accés: 8:30 h. Els alumnes romanen al pati fins que sona el primer senyal per anar a la classe (8:55 h.
moment que es tanca la porta del pati).
SORTIDES: A les 13:55 h
Tardes
ENTRADES: Accés: 15:00 h. S’actua igual que als matins. SORTIDES: A les 17:00 h.
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FESTES DE LLIURE ELECCIÓ
-

24 de febrer de 2020, dilluns
20 de març de 2020, divendres
30 d’abril de 2020, dijous

DIES FESTIUS LOCALS
-

19 de març de 2020, dijous

-

15 de maig de 2020, divendres

VACANCES DE NADAL, SETMANA SANTA I FI DE CURS
-

Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos)
Setmana Santa: del 4 al 13 d'abril de 2020 (ambdós inclosos)
Vacances d’estiu: les classes finalitzen el dia 19 de juny de 2020

ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA
Horari d’Administració durant el curs escolar:
de 9:00 a 20:30 h.
El telèfon del Col·legi és el 973 600270
Correu electrònic: lasallemollerussa@lasalle.cat
Pàgina web: http://www.mollerussa.lasalle.cat

CONSERGERIA
Horari de Consergeria durant el curs escolar:
de 8:30 h. a 20:30 h.
El Col·legi romandrà tancat per vacances del 26 de juliol al 25 d’agost de 2019, ambdós inclosos.

APORTACIONS I QUOTES
CONCEPTE

Quota
mensual

Ensenyament reglat
Aportació a la fundació
(desgravable)

Servei de Menjador Escolar

10 mesos (set. a juny)

CONCEPTE

Quota única
al setembre

Assegurança escolar

57,00€

Material escolar fungible

60,00 €

Campus digital

60,00 €

36€
68,00 €
32€
set. a juny ...... 90,50 €
tiquet 1 dia ....... 8,30 €
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ENSENYAMENT REGLAT
Aquest concepte correspon al conjunt de matèries curriculars i les corresponents activitats pedagògiques que es desenvolupen, de
setembre a juny. Essent La Salle Mollerussa un Centre amb un règim de Concert singular amb la Generalitat de Catalunya en l’etapa de
Batxillerat, tenim ensenyaments sostinguts amb fons públics.

FUNDACIÓ LA SALLE
La Fundació La Salle rep les aportacions de les famílies per fer front a les despeses de col·legi. L’escola lliurarà a les famílies que ho
demanin un certificat emès per la Fundació conforme heu fet aquestes aportacions. Aquest certificat es pot presentar a la declaració de
renda i comportarà una desgravació al voltant del 25% sobre la quantitat aportada..
ASSEGURANÇA ESCOLAR
El Col·legi té contractada una Assegurança. En cas d’accident d’un alumne dins de les instal·lacions del Centre o realitzant activitats
organitzades pel Col·legi o per l’AMPA, l’assegurança cobreix les cures d’urgència, així com el seguiment posterior fins a determinats
límits segons els casos. Per aquest concepte hi ha assignada una quota anual per alumne, que es paga en el mes de setembre.
Cal que les famílies segueixin els protocols establerts pel l’Asseguradora i el Col·legi, per tal de poder acollir-se als serveis contractats.

MATERIAL ESCOLAR I DIDÀCTIC
Les característiques dels ensenyaments demanen unes despeses de materials escolars i didàctics (fotocòpies, làmines, material
esportiu...) en activitats curriculars comunes a tots els alumnes. Són per a fer-los servir dins el Centre, sigui a l’aula o als espais comuns
polivalents i que cal cobrir, renovar i mantenir al llarg del curs (com per exemple: projectors, pantalles,...).Material: fungible, de
laboratori i de tecnologia i d’Educació física, necessari per al seguiment de les matèries curriculars a l’aula. S’assigna una quota anual
per alumne.

CAMPUS DIGITAL – SALLENET –

És el mitjà de connexió de la Comunitat Educativa de La Salle Mollerussa. Serveix per relacionar i comunicar-vos amb la
direcció del Col·legi, els professors, els pares i els alumnes.
També disposem d’una aplicació de mòbil pel control d’absències i retards de l’alumnat. S’assigna una quota anual per
alumne.
MENJADOR

El primer dia de curs s’inicia el servei del menjador.
S’adjunta amb aquesta circular informativa (que podeu baixar-la també de la pàgina web dins l’apartat BATXILLERAT:
documents), el full d’inscripció al menjador, que s’ha de retornar degudament complimentat abans del 12 de setembre a
consergeria o bé el primer dia de curs al tutor.
Per als alumnes de BATXILLERAT la quota mensual de menjador serà de 90,50 €, que cobreix els tres dies de la
setmana (dilluns, dimarts i dijous).
Durant el mes de setembre es cobrarà només 45,25€ (el 50% de l’import).
Els alumnes que s’inscriuen al servei del menjador ho fan per tot el curs. El preu del tiquet d’un dinar per un dia és de
8,30€, que es farà efectiu a consergeria el mateix dia que es vulgui quedar a dinar abans de les 10:00 h. del matí.
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SERVEI D’ARMARIETS

Es poden llogar per a tot el curs. El preu és de 30€. Podeu demanar a la consergeria del centre el full d’inscripció per al
servei d’armariets o baixar-lo de la pàgina web (apartat BATXILLERAT: documents).
AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes participa de forma activa en les activitats de centre, com l’organització d’activitats
extraescolars, Festes de la Salle, Festa del lliurament d’Orles de Batxillerat i xerrades per a les famílies. També col·labora
en la millora de les infraestructures i instal·lacions, en la Jornada de Portes Obertes i en l’Anuari de final de curs. Es tracta
de dues quotes de 29€ que es cobren una al mes de novembre i l’altra al març.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Els/les vostres fills/es podran gaudir d’aquestes activitats extraescolars que el centre us ofereix en l’etapa de Batxillerat:
Diverses modalitats d’esports: Bàdminton, Pàdel, Natació, Zumba/Hip-hop i Anglès.
Grup Excursionista Sol de Ponent (GESP). Anglès i Robòtica (Presentar la butlleta a Secretaria abans del divendres 20 de
setembre).

ADQUISICIÓ DE LLIBRES curs 2019-2020

El procediment per adquirir els llibres al centre és el següent:
Tots els alumnes de Batxillerat del centre hauran de fer la comanda del 8 al 21 de juliol mitjançant la pàgina web
de la Salle: http://www.mollerussa.lasalle.cat/, introduint els següents codis:

89EKSC6
2n de BAT : 8Y6SIP7
1r de BAT :

El pagament dels llibres es realitzarà online amb targeta de crèdit al mateix aplicatiu.
Lliurament de llibres, aquest curs podeu triar entre dues opcions::
o

Opció: rebre’ls a casa. (cost addicional: 6,90€). Un servei de missatgeria us el lliurarà al domicili indicat la 1a

o

Opció: rebre’ls al centre. els alumnes trobaran el llibres a la seva aula el primer dia de curs (12 de setembre).

setmana de setembre.

Recordeu de revisar els llibres abans de folrar-los o escriure-hi el nom. Si algun llibre encomanat no s’ha rebut el
primer dia de curs es lliurarà a classe el més aviat possible.
Devolucions de llibres: fins al 18 d’octubre (a Secretaria del centre)
Per retornar qualsevol llibre cal presentar la factura de la comanda i el llibre que vulgueu retornar ha d’estar en
perfecte estat de conservació (ni folrat, ni escrit, ni ratllat...) i amb el corresponent embalatge d’origen.
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TRANSPORT ESCOLAR DE CONTRACTACIÓ PRIVADA

Molt bones vacances a tothom.

Coordinació de Batxillerat
La Salle Mollerussa
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