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Andorra la Vella, juny 2018 
 
 
Benvolgudes famílies, 

 
Us faig arribar informacions del vostre interès de cara al proper curs. 
 
1.- Inici de curs: mes de setembre 

- Infantil 2,5: dilluns 10, dimarts 11 i dimecres 12, segons horari individualitzat 
comunicat. 

-   Infantil 3 anys: dilluns 10 i dimarts 11, segons horari individualitzat comunicat. 
- Infantil 4 i 5 anys i Primària: dilluns 10, a les 9 h del matí. 
- 1r ESO: dilluns 10, a les 8h. 
- 2n, 3r, 4t ESO: dimarts 11, a les 8h. 
- Batxillerat: dimarts 11, a les 12h. 
Recordeu que el primer dia d’escola acostuma a haver-hi problemes d’aparcament a 
l’hora de l’entrada. 

 
2.- Llibres i altre material 

- A la pàgina web del col·legi trobareu la llista dels llibres de text i de lectura.  
- Els qui no tingueu confirmada l’optativa que farà el vostre fill/a no heu de 

comprar el llibre d’aquesta matèria fins que no se us hagi confirmat. 
- L’agenda d’infantil i primària es repartirà al col·legi i es carregarà l’import al 

rebut del mes. 
 
Bates i equip d’educació física d’infantil, primària i ESO: Ho trobareu a Equipament 
Tèxtil (Ciutat de Valls, 3). A les classes d'educació física (a ESO recomanable) cal fer 
servir l’equipament propi del centre.  

 
3.- Assegurança Escolar 

Recordeu que els alumnes havien de tenir l’assegurança escolar obligatòria en el 
moment de la renovació de matrícula i per tant des del primer dia de curs. 

 
4.- Telèfons mòbils 

S’avisa als alumnes que NO podran utilitzar el telèfon mòbil ni a les aules ni als 
patis. Hauran de  guardar l’aparell a l’armariet els de Secundària i a la motxilla els 
de primària fins que marxin de l’escola, al final de l’horari lectiu. 

 
5.- Menjador escolar 
- El preu del servei de menjador escolar serà el mateix dels darrers cursos: 93 euros 

al mes. Es facturaran 10 mensualitats, de setembre a juny.  
- Per als de 2n de Batxillerat seran 9 mensualitats, de setembre a maig, ambdós 

inclosos.  
- Es factura dins la primera quinzena del mes, excepte al setembre que es farà a la 

segona. 
- Per beneficiar-se del servei del menjador escolar cal estar al dia del pagament dels 

rebuts. 
- Els divendres havent dinat hi haurà servei de transport escolar per als estudiants 

d’ESO i Batxillerat que s’hagin quedat al menjador.  
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- Els alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries han de presentar la renovació 
de la certificació mèdica, segons el model oficial. La cuina escolar no elabora els 
menús especials per al·lèrgies i intoleràncies,  caldrà que l’alumne s’aculli a les 
altres possibilitats com: anar a dinar a casa, contractar el servei de la cuina 
centralitzada o portar-se el dinar.  
 

6.- Sortides i excursions escolars 
     Es facturen el mes següent d’haver-se realitzat. 
 
7.- Activitats extraescolars 

Les activitats programades per l’Associació de Pares (APSER), el Club Esportiu 
(CLESER) us les comunicaran aquestes entitats. Així mateix el col·legi comunicarà 
les activitats extraescolars pròpies i l’oferta de FEAC (Família Escola Acció 
Compartida) per a la formació de pares.  

 
8.- Exàmens i notes 

Els alumnes d’ESO i Batxillerat que s’hagin d’examinar ho faran els dies 3 i 4 de 
setembre, segons els horaris establerts que es van comunicar.  
 

9.- Entrades i sortides dels alumnes 
Els qui porteu els fills al col·legi en cotxe particular o moto heu d’aparcar al 
pàrquing del camp de futbol.  Els nens petits han d’anar acompanyats pels pares 
fins a la rampa d’accés al col·legi, i si són d’infantil, fins a l’edifici Falgueró. No 
està permès pujar amb cotxe fins a l’entrada principal del col·legi, excepte en els 
casos que l’alumne tingui algun impediment físic.  

 
Cal arribar puntuals al col·legi. Uns 20 minuts abans de l’inici de les classes hi 
haurà personal de l’escola que tindrà cura dels alumnes que van arribant. També cal 
ser puntuals a l’hora de recollir-los a la tarda, entre les 16:50h i les 17h els 
d’infantil i primària, i a les 16:30h els de Secundària. No està permès que els 
alumnes romanguin a recepció; només en el cas d’un imprevist o d’una urgència es 
permetrà, si prèviament s’ha avisat a secretaria. 

 
10.- Horaris 

- Infantil i primària, de les 8:55h del matí fins a les 16:50h de la tarda 
(autobusos a les 17h). 
 

- ESO i Batxillerat: 
- Ordinàriament: de 8h a 14:10h i de 15:30h a 16:25h.  
- Divendres: de 8h a 14:10h i Dimecres per als alumnes de 2n de Batxillerat. 

Per als qui es quedin a dinar, els autobusos sortiran a les 15:15h.  
 
11.- Aula d’acollida d’infantil 

S’ofereix el servei d’una aula d’acollida per als nens d’infantil. Podreu portar-hi els 
vostres fills a partir del dia 11 de setembre de les 8h del matí fins a les 8:40h que 
s’obren les aules. Està situada a l’entrada de l’edifici Falgueró. 
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12.- Acollida alumnes de primària 

Per a les famílies que ho necessitin els alumnes de primària són acollits a les 8h al 
pati i pati cobert. 

 
Recordeu que podeu seguir informats de les darreres notícies del proper curs a través de 
la nostra pàgina web www.ermengol.ad o mitjançant el nostre perfil de Twitter, 
Facebook o Instagram. 

 
 
Amb el desig que tingueu un bon estiu, us saludo cordialment,   
 

 

 
 

Anna Maria Villas Balasch 
Directora     
 


