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ORIENTACIONS PRIMÀRIA
Benvolguts pares i mares:
Tot just acaba el curs i us volem fer arribar aquesta circular amb les orientacions pel proper curs
escolar tot desitjant-vos unes bones vacances, acompanyades d’una major convivència amb els
vostres fills i filles.
●

Reunió informativa: DIMECRES

5 DE SETEMBRE a les 20:00 hores . ( Entrada

per C/ Tàrrega 17)

RECORDEU QUE A LES REUNIONS INFORMATIVES NOPODEN VENIR NENS
Començament de curs : La Conselleria d’Educació disposa que el nou curs escolar comenci per als mestres

el dia 1 de setembre i el DIMECRES

12 DE SETEMBRE 
per l’alumnat.

L’horari durant el curs és :
✓ Matí : 9:00 h. a 13:00 h.
✓ Tarda : 15:00 h. a 17:00 h
✓ La porta d’entrada del centre s’obrirà uns minuts abans.
✓ Només entren al pati de l’escola els pares que acompanyen els alumnes de P-3. Si es vol
comunicar quelcom s’ha de fer des de la porteria del centre

✓ Recordem la importància de la puntualitat en entrades i sortides i que la normativa
del centre és estricta en aquest sentit
Informacions vàries:
➢ Els alumnes que es queden al menjador han de portar una bata .TOT HA D’ESTAR MARCAT
AMB EL NOM I COGNOM.
➢ En cas de necessitar comprar sabatilles esportives millor que siguin amb “velcro”.
➢ La bata i l’equipament esportiu són obligatoris.
➢ Informació a la secretaria del centre
Tornem a recordar la necessitat de marcar bates i equipament esportiu així com jersei,, jaqueta i peces de
roba que l’alumnat porti al centre. TOT MARCAT AMB EL NOM I COGNOM
➢ Les quotes previstes pel curs seran les aprovades per Consell Escolar.

Totes les informacions de caire organitzatiu o acadèmic es comunicaran a través de la plataforma
digital.

EQUIP DIRECTIU
Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès. Per garantir la seva validesa, la plataforma digital ens assegura la seva
última versió

