Caldes de Montbui, 26 agost 2019
Benvolguts i benvolgudes,
Us saludem de nou després del període de vacances que desitgem que hagi anat molt bé. Tan
sols un primer contacte per recordar-vos algunes dates importants per aquests propers dies:
REUNIONS DE FAMÍLIES D’INICI DE CURS
Totes les reunions seran a les 8 del vespre. Les famílies d’Infantil i Primària haureu d’entrar
per l’Av. Josep Fontcuberta 166 i les de Secundària (ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu) per l’Av.
Pi i Margall 157.
Us agrairíem que vingueu sols les famílies sense els vostres fills o filles.
Dilluns 2 de setembre
Dimarts 3 de setembre
Dimecres 4 de setembre
Dijous 5 de setembre
Dilluns 9 de setembre
Dijous 12 de setembre
Dilluns 16 de setembre
Dimarts 17 de setembre
Dimecres 18 de setembre

P3
P4 i P5
1r i 2n de Primària
3r i 4t de Primària
5è i 6è de Primària
1r d’ESO i 1r de Batxillerat
2n d’ESO i 2n de Batxillerat
3r d’ESO i Cicle Formatiu
4t d’ESO

VENDA DE LLIBRES, BATES I ROBA ESPORTIVA


Dates de venda de llibres
dimecres 4 de setembre: de 5 a 8 de la tarda
dijous 5 de setembre: de 9 a 11 matí i de 5 a 8 de la tarda





Dates de venda de roba esportiva i bates
dilluns 2 de setembre: de 5 a 8 de la tarda
dimarts 3 de setembre: de 9 a 1 del matí
dimecres 4, dijous 5, divendres 6 de setembre: de 5 a 8 de la tarda
Del 12 al 27 de setembre, dilluns, dimecres i divendres de 5 a 6,30 de la tarda.
Durant el curs, dilluns, dimecres i divendres de 5 a 6, i dimarts de 9,15 a 1 del migdia
Recordeu que podeu fer la compra de roba i bates on-line. Les compres on-line les
podreu recollir a la secretaria de primària 48 hores després de fer la comanda. En cas
que es demani brodar el nom la recollida serà 3 dies després de fer la comanda.

RECORDATORI DATES DE SECUNDÀRIA (ESO, BATXILLERAT I CICLE)
ESO

Alumnat de 1r d’ESO i de nova incorporació a l’escola






Dimarts 3 de setembre a les 9 del matí: Reunió a la sala d’actes de l’Avda. Pi i Margall.
(sols l’alumnat sense famílies)
Dimecres 4 de setembre: Data límit de lliurament a Secretaria del full de tria
d’optatives.
Dimecres 4 de setembre de 4 a 7 de la tarda recollida de portàtils (a la biblioteca de
primària). El dia del lliurament les famílies heu de portar el codi de la comanda que
rebreu al correu electrònic que hàgiu posat al registre web, un cop finalitzada la
compra.
Divendres 6 de setembre: Reunió amb el tutor personal (hora convinguda a partir de
les 9 del matí). El dimarts 3 de setembre rebran la informació de l’hora i lloc de
trobada. (sols l’alumnat sense famílies)

Alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO


Dimarts 3 de setembre:
De 9 a 1 del migdia, recollida, a Secretaria de l’horari del curs, del contracte dels
armariets i en el cas de 2n i 3r d’ESO full per la tria d’optatives.

 Dimecres 4 de setembre:
Data límit de lliurament a Secretaria del full de tria d’optatives (2n i 3r d’ESO)


Divendres 6 de setembre:
Reunió amb el tutor personal (hora convinguda a partir de les 9.00). El dimarts 3 de
setembre rebran la informació de l’hora i lloc de trobada. (sols l’alumnat sense
famílies)

CICLE FORMATIU CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
 Dijous 5 de setembre a les 9 del matí:
Trobada a l’entrada principal d’admissions de l’Hospital de Mollet. Reunió d’1 hora.
Trasllat amb autobús de línia fins a l’Escola Pia de Caldes. Recorregut per les
instal·lacions de l’escola i informacions per a l’inici de curs.

BATXILLERAT
Alumnat de 1r de Batxillerat




Dijous 5 de setembre a les 10 del matí: Trobada a l’aula 52 de l’alumnat de nova
incorporació a l’escola amb l’equip psicopedagògic.
Dijous 5 de setembre a les 12 del matí: Trobada de tot l’alumnat a la sala d’actes de
l’Av. Pi i Margall.
Divendres 6 de setembre: Reunió amb el tutor personal (hora convinguda a partir de
les 9.del matí).

Alumnat de 2n de Batxillerat



Dimarts 2 i dimecres 3 de setembre tarda: Proves extraordinàries de 1r de Batxillerat.
Divendres 6 de setembre:
o Entrevista amb el tutor de TR (De 8 a 9 del matí). El tutor de TR contactarà
amb els seus alumnes i concretarà l’hora i el lloc.
o Reunió amb el tutor personal (A partir de les 9 del matí). Al mateix temps es
recolliran les notes de les matèries suspeses.

A reveure,
ESCOLA PIA CALDES

