Curs 2018-2019

Benvolgudes famílies,
Ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos les següents informacions per preparar
el curs 2018-2019:


ACOLLIDA D’ALUMNES NOUS

El dijous, 6 de setembre d’11 a 12’30 podeu venir amb els vostres fills/es per conèixer el/la
tutor/a, veure l’escola i començar a situar-vos.
Els nens i nenes de 3 anys podeu aprofitar per portar la muda, el got, les tovalloletes...


HORARI

Les classes començaran el dimecres, 12 de setembre :
ALUMNES E.INFANTIL I PRIMÀRIA:
De 9h a 12’30h del matí i de 15h a 16’30 de la tarda.
Les portes es tancaran 5 minuts després de l’hora d’entrada.
Us preguem la màxima puntualitat tant a l’hora d’entrar com al venir a buscar els alumnes.
A les 9h i a les 15h els acompanyants dels nens/es d’E. Infantil no poden entrar amb els nens dins
l’aula, les mestres tutores esperen els alumnes a la porta. A les 12’30h i a les 16’30h podreu entrar a
l’aula a veure quins treballs i projectes estan portant a terme.


RECORDATORI DE PAGAMENTS ANUALS

Gestionats per l’Escola a través de “LA CAIXA”
SETEMBRE- Quota de material : 50€ per alumne
OCTUBRE - ½ del pagament de COLÒNIES i NATACIÓ (prèvia autorització)
FEBRER – Resta del pagament de COLÒNIES i NATACIÓ.
RECORDEU QUE SI ES RETORNA ALGUN REBUT, LES DESPESES QUE AIXÒ OCASIONI
CORRERAN A CÀRREC VOSTRE.

QUÈ NECESSITEN ELS ALUMNES
ESMORZARS
Des del punt de vista dietètic i com a hàbit saludable és molt important que el nen esmorzi
a casa quan es llevi. Si voleu portar esmorzar, recomanem que eviteu aliments de
pastisseria industrial, sucs i altres aliments amb alt contingut de sucres i additius.
És millor optar per portar fruita o entrepans.
Recomanem fer ús de la carmanyola o embolcalls que no generin residus.
MATERIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL
-

Un got de plàstic, un paquet de tovalloletes humides i una capsa de mocadors de
paper.
Uns mitjons antilliscants marcats amb el nom, xandall per psicomotricitat.
Una bata pe fer PLÀSTICA.
Una beta (de 15 cm aprox.) cosida a totes les peces de roba que s’han de penjar
(bata, jersei, anorac...).
Una carpeta mida A3.
Unes botes d’aigua marcades amb el nom que es quedaran a l’escola tot el curs.

Només els de 3 anys: - Una muda de roba completa (brusa, pantaló, calces o calçotets,
mitjons, samarreta) que es quedarà a l’escola durant tot el curs. Tot marcat amb el nom.
MATERIAL DE PRIMÀRIA
1r, 2n i 3r
-

Carpeta de gomes mida foli (per 1r i 2n), carpeta classificadora amb separadors
(per 3r)
Un got de plàstic (per 1r i 2n).
Un paquet de tovalloletes humides.
Una beta (de 15 cm aprox.) cosida a totes les peces de roba que s’han de penjar
(bata, jersei, anorac...).
Una capsa de mocadors de paper.
Una bata per fer plàstica.

4t, 5è i 6è
-

Llapis, llapis de colors, retoladors, goma, maquineta i tisores escolars.
Bolígraf blau, bolígraf vermell i un punta fina negre.
Regle de 20 cm.
1 carpeta classificadora amb separadors.
1 calculadora.
Cola de barra.
1 carpeta de cartró de 40mm de llom, de 2 anelles.
1 joc de separadors de plàstic (mínim 6 separadors).
1 auriculars.
1 pen drive.
Una bata per fer plàstica.

5è i 6è
-

1 llibreta mida foli 4x4mm amb espiral i marge per 5è i els de 6è aprofiten la del
curs passat.
Regle de 30 cm. Escaire, cartabó i transportador.
Compàs.
Calculadora.
● PROHIBIT PORTAR TIPPEX LÍQUID
● RECOMANEM QUE UTILITZEU ESTOIG QUE NO
SIGUI METÀL.LIC NI DE PLÀSTIC DUR.

NATACIÓ i COLÒNIES
El proper curs 2018-2019 els alumnes de P-5, 2n, 4t i 6è aniran de colònies.
Els alumnes de 1r i 3r aniran a Natació.
(Ja s’explicarà amb més detall a les reunions de principi de curs).
Atentament,
L’equip de mestres

