
INFORMACIÓ CURS 22-23

INICI DE CURS

CONCRECIONS I NOVETATS EN L’HORARI DE SETEMBRE DE 2022

El calendari escolar per el pròxim curs 2022-2023 s’avança una setmana. Les classes començaran el

5 de setembre tant a l’etapa d’educació infantil com a l’etapa d’educació primària.

Tal i com ens ha marcat el departament d’Educació, durant el mes de setembre, l’horari serà el

mateix: de 9h a 1h i de 15h a 17h. La diferència respecte altres anys és que l’hora de 16h a 17h no

serà lectiva sinó que es realitzaran activitats de lleure, només serà el mes de setembre i no suposarà

cap cost addicional per a les famílies. Aquesta hora de lleure serà optativa.

REUNIONS DE PARES

ED. INFANTIL DIA HORARI

Infantil 3 (I3) Dijous, 1 de setembre 8 del vespre

Infantil 4 (I4) Dilluns 5 de setembre 8 del vespre

Infantil 5 (I5) Dimarts 6 de setembre 8 del vespre

ED. PRIMÀRIA DIA HORARI

Primer Dilluns, 5 de setembre 8 del vespre

Segon Dimarts 6 de setembre 8 del vespre

Tercer Dimecres, 7 de setembre 8 del vespre

Quart Dilluns, 5 de setembre 8 del vespre

Cinquè Dimarts 6 de setembre 8 del vespre

Sisè Dimecres, 7 de setembre 8 del vespre

*Per la bona marxa del curs és molt important la vostra assistència.
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ENTRADES I SORTIDES

ALERTA! Es tornen els horaris d’entrada i sortida per a tots els nivells de l’escola.

Les portes de l’escola s’obriran a les 9h menys 5’ i a les 15h menys 5’ i es tancaran 5 minuts
després de l’hora d’entrada i sortida. Demanem puntualitat per una bona marxa de la classe i perquè
és un hàbit que han d’anar adquirint els/les nostres alumnes des de petits.

Alumnes de Primer Cicle: entraran (tant al matí com a la tarda)per la porta de fusta del carrer
Sant Domènec (la que dóna al pati cobert). A les sortides els recollireu al pati cobert (si porteu
cotxets o bé teniu dificultats de mobilitat podeu accedir al pati per la porta del garatge i així evitar
les barreres arquitectòniques).

Alumnes de Segon Cicle i 5è: entraran i sortiran (tant al matí com a la tarda) per la porta de
vidre del carrer Sant Domènec.

Alumnes de 6è: entraran i sortiran (tant al matí com a la tarda) per la porteria principal de l’escola.

PROCEDIMENT DE COMPRA DE LLIBRES  (de P5 a 6è de Primària)

Període de compra:
- La plataforma de compra restarà oberta del dia 13 de juny al 10 de juliol.

Recordeu que teniu el document específic del procediment de compra de Llibres Text.

QUOTA ANUAL DE DESPESES  DE L’ESCOLA i AFA

*El pagament s’ha de fer, abans del dia 31 d’agost, a través de TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA en
el següent número de compte: ES20-2100-9046-91-0200049345 de l’entitat Caixa Bank. A
l’apartat de concepte cal que hi consti el nom i cognoms de l’alumne i el curs que començarà el
22-23.

CONCEPTE CURS PREU CURS 22-23

Despeses generals d’escola (Inclou: material d’edició pròpia,

material escolar, serveis complementaris i noves tecnologies)

i quota de l’AFA: 35€ / anual (inclós en el preu).

1r 238.05€

2n 194.51€

3r 181.12€

4t 192.74€

5è 169.21€

6è 176.07€
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COMPRA DE BATES I XANDALL

La bata i el xandall es compren on-line. Els passos a seguir per la seva compra són els següents:

1. Des del web http://www.carmevedrunamanlleu.org accedeixo a la plataforma CLICKEDU (com a
mare o pare).

2. Vaig a Passarel·les a altres aplicatius i clico a l’ icona BOTIGA VEDRUNA.

3. * SI ENCARA NO ESTEM REGISTRATS farem clic a "No teniu compte? Creeu-ne un aquí". Ens portarà
al formulari de registre on introduirem les dades necessàries per crear el compte i que puguem
gestionar les seves comandes.

4. Un cop premeu el botó "DESAR" us apareixerà el següent missatge, avisant-vos que heu d'activar el
vostre compte amb el missatge de correu electrònic que us ha enviat el nostre sistema informàtic. Si
no el troba a la safata d'entrada, revisi la safata d'SPAM.

5. Seguint les instruccions podreu fer la compra on-line de la mateixa manera que en qualsevol portal de
compra similar

6. Per més informació podeu escanejar el codi QR següent
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Informacions a tenir en compte:

▪ Les comandes arribaran la primera quinzena de setembre. Trobareu més informació a
l’aplicatiu de Rompoda de la plataforma.

▪ Cal que totes les peces estiguin marcades. Recomanem que es brodin al nom i
cognom amb fil granat la part interior del xandall.

▪ Podeu mirar la talla consultant les mides que s' indiquen en el gràfic de cada peça.

US DESITGEM UNES BONES VACANCES

Equip Directiu
Manlleu, a 4 de juliol de 2022
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