CIRCULAR
INFORMATIVA

BATXILLERAT
curs 2021/2022
EDUCACIÓ I FUTUR

Benvolgudes famílies.
Ens adrecem a vosaltres per a comunicar-vos algunes indicacions,
previsions i dates per al proper curs 2021-2022.
També desitjar-vos unes vacances que serveixin per a descansar,
canviar d’ocupació, viure en família i prendre forces perquè el proper
curs sigui profitós des del seu inici.

Reunió alumnes nous al centre
Pel dimarts dia 7 de setembre a les 10 del matí, tenim prevista una
reunió amb els alumnes de nova incorporació al centre La Salle que
començareu els estudis a l’etapa de Batxillerat.

Proves extraordinàries de 1r de Batxillerat
Les proves extraordinàries per recuperar les matèries que hagin quedat
suspeses de 1r de batxillerat del curs 20-21 tindran lloc els següents
dies:
• 1 de setembre (dimecres) i 2 de setembre (dijous).
• La informació de les hores d’exàmens i les activitats per a recuperar
matèries es donen en el lliurament de les notes (29 de juny) i
estaran penjades a la web del centre (Estudis – Batxillerat –
Calendari Exàmens BATX).
El lliurament de notes de les proves extraordinàries de 1r de
Batxillerat es farà el dilluns 6 de setembre a les 10 del matí.

Inici del curs
El dia 13 de setembre, dilluns, comencen les classes al Col·legi, ens
trobarem a les 8:55h a la Plaça del Centenari de l’escola, entrada
principal pel C. Ferrer i Busquets –façana principal del centre –.
Els tutors de cada curs indicaran als alumnes el moment d’entrada a les
diferents aules per la presentació del curs.
El centre obre les portes a les 8:30 del matí per a poder atendre als
alumnes que per motius de transport o d’organització han d’arribar
abans a l’escola.

Horari de les classes
Per tal d’harmonitzar l’aplicació del Currículum oficial amb l’oferta
educativa del Centre, el curs escolar s’organitza en sessions de matí,
cinc dies; i tarda, tres dies de la setmana.
DILLUNS

DIMARTS

DIJOUS

DIVENDRES

9:00 a 13:55

MATÍ

TARDA

DIMECRES

15:10 a 17:00

15:10 a 17:00

Entrades i sorEdes
Entrades i sortides pels alumnes de Batxillerat seran per la porta
principal (pel carrer Ferrer i Busquets).
•
•

ENTRADES AL MATÍ:

Accés: a les 8:30 h. ja es pot accedir al centre.
Accés: 14:55 h.

ENTRADES A LA TARDA:

Dates de fesEus
DE LLIURE ELECCIÓ
- 11 d’octubre de 2021, dilluns
- 7 de desembre de 2021, dimarts
- 28 de febrer de 2022, dilluns
FESTIUS LOCALS
- Fira de Sant Josep. 18 de març de 2022, divendres
-

Festa Major. 20 de maig de 2022, divendres

VACANCES DE NADAL, SETMANA SANTA I ESTIU
- Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 9 de gener de 2022
(ambdós inclosos)

-

Setmana Santa: del dilluns 11 d’abril al diluns 18 d'abril de
2022 (ambdós inclosos)
Vacances d’estiu: les classes finalitzen el dia 22 de juny de
2022.

FESTIUS
- 12 d’octubre de 2021, dimarts
-

6 i 8 de desembre de 2021, dilluns i dimecres

Horaris d’administració i secretaria
Horari d’Administració durant el curs escolar:
• de 8:30 a 20:00 h.
• El telèfon del Col·legi és el 973 600 270
• Correu electrònic: lasallemollerussa@lasalle.cat
• Pàgina web: http://www.mollerussa.lasalle.cat

Aportacions i quotes
FUNDACIÓ LA SALLE
La Fundació La Salle rep les aportacions de les famílies per fer front a
les despeses de col·legi. Us podeu desgravar al voltant del 25% sobre la
quantitat aportada.
Les aportacions del curs 2021/22 seran íntegres independentment del
format en que es portin a terme el curs (presencialment,
semipresencialment, online,…)
Concepte

10 mesos
(set. a juny)

Aportació a
la Fundació
Servei de
menjador
escolar
(dl, dt i dj)

Concepte

Quota
única

71 €

Assegurança escolar
i Previsió de riscos

57,00 €

setembre : 73,00 €
resta del curs : 95,00 €
tiquet 1 dia: 8,75 €

Entorn virtual
Sallenet i Plataforma
col·laborativa

62,00 €

Serveis
MENJADOR
El primer dia de curs s’inicia el servei del menjador.
Amb el procés de matrícula al Batxillerat hi ha l’opció d’emplenar el full
d’inscripció al menjador, en els casos que en vulgueu fer ús cal
emplenar el full d’inscripció i adjuntar-lo a l’espai indicat dins el tràmit de
matriculació.
Per als alumnes de BATXILLERAT la quota mensual de menjador serà
de 95,00€, que cobreix els tres dies de la setmana (dilluns, dimarts i
dijous).
Durant el mes de setembre es cobrarà només 71,00€ (la part proporcional
dels dies de menjador).

Els alumnes que s’inscriuen al servei del menjador ho fan per tot el curs.
El preu del tiquet d’un dinar per un dia és de 8,75€, que es farà efectiu a
consergeria el mateix dia que es vulgui quedar a dinar abans de les
10:00 h. del matí.
SERVEIS INFORMÀTICS i DIGITALS
Tenim servei d’assitència dues hores a la setmana on els nostres
alumnes poden resoldre incidències o dubtes relacionats amb el seu
portàtil o la plataforma educativa.
Disposem d’una aplicació de mòbil pel control d’absències i retards.
SERVEIS
Es poden llogar per a tot el curs. El preu és de 32€. Podeu demanar a la
consergeria del centre el full d’inscripció per al servei d’armariets.

AMPA
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes participa de forma activa en
les activitats de centre, com l’organització d’activitats extraescolars,
Festes de la Salle, Festa del lliurament d’Orles de Batxillerat i xerrades
per a les famílies. També col·labora en la millora de les infraestructures i
instal·lacions, en la Jornada de Portes Obertes i en l’Anuari de final de
curs. Es tracta de dues quotes de 29€ que es cobren una al mes de
novembre i l’altra al de març.

AcEvitats Extraescolars
Els/les vostres fills/es podran gaudir d’aquestes activitats extraescolars
que el centre us ofereix en l’etapa de Batxillerat, Les trobareu a la web
de centre anunciades.

SorEdes i excursions
Totes les sortides i activitats que s’organitzen durant el curs escolar es
paguen a través de la web del centre, dins l’apartat Botiga online.

Adquisició de llibres
El procediment per adquirir els llibres al centre és el següent:
• Tots els alumnes de Batxillerat del centre hauran de fer la comanda
del 5 al 16 de juliol mitjançant la pàgina web de la Salle:
http://www.mollerussa.lasalle.cat/, introduint els següents codis:
▪
▪

1r de BAT : 89EKSC6
2n de BAT : 8Y6SIP7

• El pagament dels llibres es realitzarà online amb targeta de crèdit al
mateix aplicatiu.
• Lliurament de llibres, podeu triar entre dues opcions:
o Opció: rebre’ls a casa. (cost addicional: 6,90€). Un servei de
missatgeria us el lliurarà al domicili indicat la 1a setmana de
setembre.
o Opció: rebre’ls al centre. els alumnes trobaran el llibres a la
seva aula el primer dia de curs (13 de setembre).
• Recordeu de revisar els llibres abans de folrar-los o escriure-hi el nom.

Matriculació
Les dates de matriculació a Batxillerat són del 12 al 16 de juliol.
Tots els alumnes que heu fet la preinscripció, els de 4t de La Salle per
via interna i l’alumnat nou per vía telemàtica, haureu de realitzar el tràmit
de la matrícula.

Indicacions per tramitar la matrícula:
A. Rebreu un correu des de Coordinació on s’expliquen els passos a
seguir i els documents necessaris per registrar la matrícula.

Molt bones vacances a tothom.

Coordinació de Batxillerat
La Salle Mollerussa

