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NOVETATS CALENDARI 3r TRIMESTRE I INFORMACIÓ SELECCIÓ DIRECCIÓ

Benvolgudes famílies de l’Escola Roser Capdevila de Polinyà,

Ja tenim el 3r trimestre del curs 2010-2011 en ple rodatge d'inici i per tal de situar-nos 
considerem oportú indicar-vos com queda el calendari fins a la fi de curs. 

Inici 3r trimestre: dimarts, 26 d’abril 2011. 

Festes del 3r trimestre: dilluns, 13 de juny de 2011. 2a Pasqua.

Jornada Intensiva Juny : des de dilluns 6 de juny fins dimecres 22 de juny. 
Horari per a tothom de 9 a 13h. Alumnat menjador fins a les 15.30h.

Fi de curs: 22 de juny. Horari de 9h a 13h.

Qualsevol aclariment no dubteu a fer la consulta necessària.

Aprofitem la circular per informar-vos també al respecte de la comissió de selecció de 
direcció per a l'Escola. 

Us informem que una vegada finalitzada la Comissió de Selecció de Direcció de 
l’Escola Roser Capdevila de Polinyà per al període 2011-2015, la candidatura 
que ha estat escollida és la representada per l’Hilda Casajuana Brunet.

Des de l’Escola Roser Capdevila i més concretament des de Direcció donar-li la 
nostra més sincera enhorabona i

alhora felicitar la proposta de l’altra candidatura presentada per la Lucía Ruiz 
Sanchez.

Així doncs a partir de l’1 de juliol la nova direcció serà a càrrec de l’Hilda. Molta 
sort en aquesta nova tasca!

Jordi Castellsagué i Bolasell

Director

Polinyà a 28 d'abril  de 2011
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