
Benvolguda família,

Per mitjà d’aquesta circular us volem fer arribar algunes indicacions:

● El curs començarà el dia 5 de setembre (dilluns). L’horari serà de matí i de tarda.
Horari dels alumnes d’Educació Infantil, 1r, 2n i 3r de primària:
9:00h a 13h i de 15:00h a 17:00h
Horari dels alumnes de 4t, 5è i 6è de primària:
8:50h a 12:50h i de 14:50h a 16:50h

● L’ escola restarà oberta amb servei d’acollida de 8:00 a 9:00h del matí,
per aquells nens i nenes que ho necessitin. També hi ha el servei de mitja hora.

-El menjador i l’acollida començarà el 5 de setembre-

● Els llibres de text i el material del curs es poden comprar en aquest enllaç que
trobeu a continuació, des del dia 22 de juny fins al 17 de juliol (ambdós
inclosos). Important: A partir del dia 17 de juliol el servidor logístic no admetrà
més comandes.

https://pedidos.llibrestext.com/pedidos
La clau d’accés de les famílies és  CANET 

Els llibres i material es donaran als alumnes el primer dia de classe.

● Des de l’inici de curs els alumnes han de portar el XANDALL el dia que toca
Educació Física, i a partir del mes d’octubre han de portar també, la BATA.

● A www.fedac.cat/canet a l’apartat de “Serveis” trobareu la botiga online per
poder comprar la bata i el xandall. Un cop feta la compra, la rebrem al centre on
la podreu recollir.

● Quotes per al curs  2022-23:
- Ed. Infantil i Primària: 118€ (activitat complementària + serveis material

escolar + serveis auxiliars  80€ + 28€ + 10€ = 118€)
- Menjador fix:  8,90 €/dia
- Menjador esporàdic:  9,10€/dia
- Acollida  matí    1 hora: 5 €       ½ hora: 3,50 €
- L’AMPA 30€ anuals que es cobraran amb la compra dels llibres i material.

La comunitat Educativa del Centre us desitja un BON ESTIU !!!

Canet de Mar, 22 de Juny de 2022

https://pedidos.llibrestext.com/pedidos
http://www.fedac.cat/canet

