ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA
ESCOLAR AL CEIP GERMANS
OCHANDO
HORARI DEL CENTRE
El centre obrirà a les 9:00 hores i tancarà a les 17:00 hores.
La jornada escolar serà de 9:00 fins les 14:00 hores.
Per primària hi haurà un temps d'esbarjo (pati) 11:00-11:30
(30 minuts).
Per infantil hi haurà dos temps de descans, un de 30 minuts
(10:50-11:20) i un altre de 10 minuts (12:50-13:00).
Els xiquets i xiquetes que no es queden al menjador podran
ser replegats a les 14 hores.

Horari menjador.
●1r torn de 14:00 a 14:45
●2n torn de 14:45- 15:30
Els xiquets i xiquetes que NO es queden al menjador hauran de
ser replegats a les 14 hores.
Els que si es queden al menjador podran ser replegats a les 15:30
hores si no fan les activitats vespertines o a les 17:00 hores en
cas de fer-les.

Horari activitats.
Qualsevol xiquet/a que no es quede al menjador pot vindre a
escola a fer-les; els que si es queden al menjador, quan
acaben a les 15:30, poden fer-les o anar-se'n a casa.
L'horari serà de 15:30 fins 17:00 hores, hi hauran activitats
gratuïtes de l'escola i activitats de pagament de l’AMPA.

Activitats
●Les activitats a les quals s'apunten els xiquets/es
les hauran que fer, almenys, durant un trimestre.
●Poden apuntar-se a les que vulguen.
●També poden vindre dies alternatius, per exemple
poden apuntar-se dimarts al taller dels científics i
dijous al taller literari, eixos dies acabarien els xiquets
i xiquetes a les 17; però el dilluns, dimecres i
divendres podrien acabar a les 14 hores si no són de
menjador o les 15:30 si són de menjador.

Activitats infantil i primària.

CALENDARI

11 d’abril → Publicació del cens provisional (CAL REVISAR-HO
per comprovar que les dades són correctes, en cas d’error cal
comunicar-ho en SECRETARIA)
16 d’abril → Publicació del cens definitiu
24 d’abril → Reunió informativa a les 19’00
25 d’abril → Consulta a les famílies
26 d’abril → Remissió i publicació dels resultats de l’escrutini

PROCEDIMENT DE LA VOTACIÓ

●El VOT és DIRECTE, SECRET i NO delegable a través de la PAPERETA de votació.
●Es pot votar de forma PRESENCIAL el 25 d’abril, per CORREU CERTIFICAT o

deixant-lo en la SECRETARIA del centre fins al 24 d’Abril.(fotocopia del document
acreditatiu)
●ACREDITACIÓ
○DNI

○NIE
○PASSAPORT
○PERMÍS DE CONDUIR

Vigents i originals

