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Sabadell, 8 d’octubre de 2015 

A l’atenció dels pares i mares de 1r a 5è:  
 

Tal i com està previst a la programació d’aquest curs, els alumnes de 1r a 5è i els 

seus mestres marxarem de colònies els dies 14, 15 i 16 d’octubre a: 

 Cicle inicial (1r i 2n): Torre Ametller. Cabrera de Mar. (Maresme)  

 Cicle mitjà 3r: La Carral. El Miracle de Riner. (Solsonès) 

 Cicle mitjà 4t: La Farga. Sant Celoni. (Vallès Occidental) 

 Cicle superior 5è: El Collell. Sant Miquel de Campmajor (Plà de l’Estany) 

Les activitats escolars es realitzaran allà, aquests tres dies. Les classes habituals a 

l’escola es reprendran el dilluns dia 19. 

Al suro exterior de l’escola anirem penjant informació sobre l’evolució de les 

colònies. 
 

INDICACIONS PER A LA SORTIDA del dimecres 14 
 

Al matí trobareu estacionats tres autocars: al davant els de cicle inicial i al darrera el de 

5è: 

 Cicle Inicial: trobareu estacionats dos autocars amb un cartell indicatiu. A les 8.45 els 

alumnes pujaran  als autocars (no entraran a l’escola)  i marxarem de seguida. Els 

pares carregareu l’equipatge. Els nens/es lliuraran al seu tutor/a la targeta sanitària en 

el moment de pujar a l’autocar i portaran a sobre la motxilla petita amb l’esmorzar, el 

dinar i la cantimplora. 

 5è: els pares carregareu les motxilles a l’autocar corresponent abans d’entrar a 

l’escola. Els alumnes de 5è s’esperaran al pati i sortiran junts amb els mestres tutors.  
 

Una vegada marxin els autocars de cicle inicial  entraran els de cicle mitjà: 

 Els nens i nenes de 3r i 4t pujaran a les aules com cada dia, amb la bossa de 

l’esmorzar. 

 Els mestres ja us indicaran per anar carregant les motxilles a l’autocar corresponent. 

 

INDICACIONS PER A L’ARRIBADA 
 

Tornarem el divendres 16 al voltant de les 16:15h.  És molt important que deixeu les 

voreres lliures de pas per tal de facilitar la sortida dels infants dels autocars i que 

puguin entrar a l’escola amb seguretat. Un cop dins l’escola, podeu recollir el vostre 

fill/a, sempre avisant al tutor/a que us l’emporteu. 

Tampoc es podrà aparcar a l’espai del carrer reservat per als autocars, ni a l’espai ampliat 

per aquesta finalitat. 

 

 

Els serveis d’acollida del matí, migdia i tarda, les activitats extraescolars i el servei de 

menjador funcionaran amb normalitat 

 
Equip Directiu, AMPA i mestres de 1r a 5è 

L’AMPA INFORMA 


