Gandia 06 de setembre del 2019.
Benvolgudes famílies:
Desitjant que hagen passat unes felices vacances, ens complau notificar-los algunes dades d'interès
per al pròxim curs. Les activitats escolars del curs acadèmic 2019/2020 s'iniciaran, en Educació
Secundària Obligatòria i Batxiller, el 9 de setembre de 2019 i finalitzaran el 16 de juny del 2020.
Els períodes de vacances del curs 2019/2020, seran els següents:
a) Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener del 2020, ambdós inclosos.
b) Vacances de Pasqua: del 9 al 20 d'abril de 2020, ambdós inclosos.
Seran dies no lectius, durant el curs escolar, els dies següents:
9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.
1 de novembre, Festa de Tots Sants.
6 de desembre, Dia de la Constitució.
19 de març, Sant Josep.
1 de maig, Festa del Treball.
HORARI
En primer i segon d'ESO: al setembre i juny, de 9 a 14h. D’octubre a maig pels matins de 9 a
13:10h, i a la vesprada de 14:40 a 16:30 h. En tercer i quart d'ESO i en el batxiller tindran
horari intensiu de matí (de 8:15 a 14:40, dilluns, dimecres i divendres i de 8:15 a 15:25 dimarts i
dijous). El primer dia del curs, els alumnes de primer i segon d'ESO començaran a les 9:00 h. En
tercer i quart d'ESO a les 8:15 h i el batxiller a les 11:00 h.
UNIFORME:
La seua venda es fa en el Centre a càrrec de l’APA. En 1r i 2n d'ESO l'uniforme s'exigirà
complet. A partir de 3r d'ESO només serà obligatori el xandall del col·legi. Es recorda que
l'uniforme té l'anagrama del Centre. Els pantalons d'estiu del xandall, són els estipulats pel col·legi
pel qual no s'admetran altres marques o models. Els complements de sabates, calcetins i jaquetes
d'abric seran en blau marí totalment, per la qual cosa no es considerarà roba d'uniforme les peces
que no reunisquen aquests requisits. Els aconsellem que marquen totes les peces per tal de poder
solucionar millor les pèrdues d'aquestes.
MENJADOR:
Hi haurà servei de menjador a partir del dia 9 de setembre. Recordar-los que els alumnes tenen la
possibilitat de demanar l’esmorzar tots els dies.
AGENDES ESCOLARS.
Els comuniquem que, per iniciativa de l'APA del Centre, el proper curs els alumnes de 1r i 2n
d'ESO disposaran d'una agenda gratuïta.
LA DIRECCIÓ.

