Informacions Famílies
12 d’abril de 2019

Setmana Santa i tercer trimestre
Us recordem avui, 12 d’abril, comencen les vacances de Setmana Santa. La
tornada al centre serà el dimarts 23 d’abril (Sant Jordi).
Aspectes a tenir en compte el 3r trimestre:
- Els dies 20 de maig i 10 de juny són festius locals, decidits per
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
- El dia 1 de maig és festiu a tota Espanya.
- El dia 21 de maig es festiu de lliure disposició.
- A partir de l’11 de juny hi ha jornada intensiva. Les classes seran de 9
a 13 hores i el menjador de 13 a 15.30 hores. S’oferirà acollida fins les
16.30 hores.
- El dia 21 de juny s’acaba el curs i ho farem amb un festival a Can
Massallera.

Informes
Petits (P3, P4 i P5):
- A final de curs es donarà el segon informe com cada any.
Mitjans i Grans (de 1r a 6è):
- Com ja hem informat altres vegades, l’equip docent està realitzant una
formació interna sobre avaluació. En el marc d’aquesta formació us
vam passar un qüestionari que va respondre un percentatge important
de les famílies. Atenent als resultats de l’enquesta i tenint en compte
que encara no hem acabat la formació, abans de final de curs rebreu
dos informes: Un d’extens i redactat (com el del primer trimestre) i un
altre amb resultats (tipus nota) que serà global de tot el curs. A més,
les famílies de sisè tindran el resultat en les proves de competències
bàsiques.
NOVETAT: Els informes s’enviaran per correu electrònic en tots els casos
(fins ara només es feia amb els petits).
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Jornada atlètica
El proper 26 d’abril tindrà lloc la VII Jornada Atlètica de l’Escola Vicente
Ferrer, a l’estadi d’atletisme “Constantí Miranda” de Sant Boi.
El dimecres 24 d’abril, a les 16.30, convoquem als familiars voluntaris de
cada classe (a parlar amb la tutora).
Recordar-vos que aquell dia la jornada s’allarga fins les 14 hores
aproximadament i, per tant, no hi ha classe per la tarda ni activitats
extraescolars. Des del menjador l’horari és de 14 a 16.30h i ja us diran quan
es poden venir a recollir als infants que en facin ús. Recordeu que us hem
enviat un paper per tal que ens digueu si els vostres fils o filles baixaran en
autocar i si es quedaran a dinar al menjador.

Calendari escolar 2019-2020 (corregit)
Us recordem les novetats del calendari 2019-2020:
- El curs començarà el 12 de setembre de 2019 i acabarà el 20 de juny
de 2020.
- Les vacances de Nadal seran del 21 de desembre de 2019 al 7 de
gener de 2020.
- Les vacances de Setmana Santa seran del 4 al 13 d’abril de 2020.

