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FULL  INFORMATIU  CURS 2018-19 

 

INICI   DEL   CURS 
 
✓ Les classes s’iniciaran el dimecres dia 12 de setembre de 2018 en jornada de matí i                

tarda. 

✓ L’horari dels alumnes serà el següent:  

o Infantil i Primària de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16’30 hores. 
✓ Reunió general del curs 2018-19 el dilluns dia 10 de setembre a les 18 hores. És molt                 
important la vostra assistència. Un cop acabada la reunió general farem la reunió de cada               
curs. 
 

EQUIP  D'ESPORTS  
 
✓ El centre disposa d’un model d’equip d’esport per tot l’alumnat. 

✓ Els interessats en l’adquisició d’equip d’esport s’han de posar en contacte amb l’Associació             

de mares i pares d’Alumnes  (AMPA) del centre. 

 

MENJADOR  ESCOLAR 
 
✓ A partir del dia 12 de setembre de 2018 començarà a funcionar el menjador escolar,               

gestionat per l’AMPA. Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb els seus representants. 

 

ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS 
 
✓ L’AMPA organitza diverses activitats extraescolars durant la setmana. 

✓ A l’inici de curs s’informarà a les famílies d’aquestes activitats. 

 

LLIBRES   DE   TEXT 
 
✓ Els alumnes d’educació infantil no tenen llibres.  

✓ L’adquisició dels llibres de text la gestiona l’AMPA. 

✓ Es podran recollir el dia de la reunió de curs (setembre). 
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MATERIAL ESCOLAR 

 

Aquest any, després d’una reflexió acurada, hem vist que a l’escola queda força material que s’ha                

comprat al llarg dels anys i que el podem utilitzar de forma comunitària al centre. Per aquest motiu                  

només heu de comprar el que se us adjunta com a material de cada curs.  
Per altra banda el material que es pugui fer servir el curs vinent es quedarà al centre, excepte                  

el dels alumnes de 6è que marxen. 

➔ Recordar-vos que cada alumne ha de pagar una quota de 50 € / alumne / curs per                 

material d’ús comunitari. Us demanem que feu aquest pagament abans del 31 d’agost             

al núm. de compte de Bantierra:    3191  0559  82  5312358020 

Poseu el nom del vostre fill/a i el concepte “material comunitari”. 

 

COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIES (novetat) 
 

A partir de l’1 de juliol el grup de WhatsApp de delegades de cada curs queda ja sense ús. 

● A partir d’aquest dia rebreu tota la informació a través de TELEGRAM. Sis us plau, us                

demanem que instal·leu aquesta aplicació al vostre mòbil (és gratuïta) el més aviat             
possible i comproveu si rebeu els nostres missatges. Si no podeu, truqueu a l’escola i               

intentarem solucionar-ho. 

 

Si de totes aquestes informacions teniu dubtes us podeu posar en contacte amb l’escola i us                

intentarem ajudar.  

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració 

Salomó, juny de 2018 

L’equip directiu 
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