INFORMACIONS
DILLUNS, 26 DE JUNY 2017 de 12 a 14:00h. els mestres estaran a la vostra disposició per si necessiteu parlar
amb ells.
HORARI ESTIU (porteria)
L’escola romandrà oberta, de 9:00 a 13:00 hores, fins divendres 14 de juliol i a partir del 4 de setembre.

CURS 17-18
REUNIONS INICI DE CURS

Dijous, 7 de setembre a les 16:30h: Tots els cursos
ES FARÀ A LES CLASSES AMB ELS TUTORS I CAL PREVEURE QUE LA REUNIÓ DURARÀ 2 HORES,
APROXIMADAMENT.
AQUESTA REUNIÓ ÉS EXCLUSIVA PELS PARES I MARES. SI US PLAU, NO PORTEU ALS NENS
HORARI DEL PRIMER DIA (12 setembre):
09,00h
5è i 6è
09,30h
2n, 3r i 4t
10,00h
1r
El servei de menjador i l’aula matinal funcionarà des del primer dia de classe.
HORARI D'ENTRADES I SORTIDES HABITUALS
Entrada matí: A les 9:00 hores.
AULA MATINAL: de 8:00 a 9:00 des del dia 12 de setembre.
Sortida matí:

Cicle Inicial i Mitjà a partir de les 12:55h
Cicle Superior a les 13:00h

Entrada tarda: A les 15:00h
Sortida tarda: Cicle Inicial i Mitjà a partir de les 16:55h (1r es poden venir a recollir a les 16,45 h fins el 28
d’octubre)
Cicle Superior a les 17:00h

BATES: És obligatori l’ús de la bata d’uniforme tot el dia a Primer i Segon (dues bates per tal de poder canviar-se
dimecres). Els altres cursos caldrà que la portin en aquelles activitats que el/la mestre/a ho cregui convenient.
CALÇAT: Tots els nens/es han de disposar de sabatilles esportives per fer servir exclusivament al gimnàs.
ESTOIG: L’estoig no pot ser de metall. Ha de ser una bosseta de roba o plàstic.
TOT (roba i material) HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM I COGNOMS COMPLETS.
PERMISOS: Durant l’horari escolar els alumnes no podran sortir de l’escola sense una petició per escrit i un
justificant de recollida que ha de signar la l’adult responsable que el vingui a buscar.
MEDICAMENTS: A l’escola no s’administrarà cap medicament sense recepta mèdica original i autorització dels
pares. Tampoc no el podran prendre els alumnes sols.
XANDALL D’UNIFORME: Caldrà que se’l posin quan facin qualsevol activitat que impliqui sortir del recinte de
l’escola i també s’haurà de dur el dia que toqui educació física. Com es pot suposar, també serà imprescindible
utilitzar-lo per anar de colònies.

