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Benvingudes famílies cooperativistes. 

Tal i com és habitual a final de curs, us informem d’algunes qüestions importants per a tenir 

en compte el curs que ve. 

 Calendari: 

El curs 2019-2020 s’iniciarà el dia 12 de setembre de 2019 i acabarà el dia 19 de juny del 2020. 

Els períodes vacacionals seran: 

 Vacances de nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener del 2020. 

 Vacances de setmana santa: del 4 d’abril del 2020 al 13 d’abril de 2020. 

 Festa Major municipal: 9 de setembre de 2019 i 1 de juny de 2020 (pendent 

d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament)  

Els dies de lliure disposició seran: 

 9 de desembre 

 24 de febrer 

 13 de març 

 30 d’abril 

 Llibres i material 

Durant la primera quinzena de juliol es publicarà a la pàgina web del centre el llistat de llibres 

de text i materials necessaris per a cada nivell acadèmic. Com l’any passat, tots els llibres es 

podran adquirir, directament, a la nostra web; i l’enviament es farà a domicili. Únicament 

s’entregaran a l’escola els materials referents a la nova assignatura de robòtica de primària i 

secundària. La compra online es podrà realitzar durant tot el període estival. 

Recordem que l’equipació esportiva de l’escola és d’ús obligatori i es pot adquirir a 

Promotional Gift  Passeig de la Marina, 15, 08840 Viladecans, Barcelona. 

 

 Reunions informatives    

Durant la primera setmana de setembre s’informarà per ALEXIA i correu electrònic de les 

convocatòries de reunions informatives de principi de curs de cada nivell educatiu. 

 Atenció administrativa 

La secretaria del centre continuarà oberta fins el 12 de juliol amb horari de 9 a 13, i tornarà a 

obrir a partir del dia 2 de setembre amb el mateix horari. 

L’Escola Teide i tot l’equip de professionals que hi formen part us desitja molt 

bones vacances. 

Mario Núñez 

Director de l’Escola Teide 


