
 
CIRCULAR FI DE CURS 2014-2015  

 
Benvolguts i benvolgudes pares i mares d’alumnes.  Els comuniquem diverses qüestions 
d’interès.  
 
1. INFORMES FINAL DE CICLE 
 

Els informes de: P3, P4, P5, es lliuraran el dia 19 de juny. 
Els de la tercera avaluació i la de final de tots esl nivells de primària  , s’hauran de recollir el 
dilluns 29 de juny a les 9.00 hores. L’alumnat de primària farà la filera a les pistes  i anirà a la 
classe amb el/la tutor/ora corresponent. A partir de les 10.00 h. els informes no recollits es 
deixaran a secretaria i  els podran recollir els apres o persona autoritzada per escrit. 
 
Els pares dels alumnes de 6è de primària hauran de passar per la secretaria del centre a recollir 
l’historial acadèmic del seu/seva fill/a, entre les dies  1 i 10 de juliol en horari de 8:45 a 11:00 i de 
12:00 a 13:00. Si no són els pares qui recullen la documentació, la persona que ho faci ha de 
portar una autorització escrita dels pares (nom i cognoms, DNI i signatura). 
 
2. HORARIS SECRETARIA I CONSERGERIA 

 

Horari de secretaria fins el 15/07/2015 de 8:45  a 11.00 i de 12.00 a 13.00 h. Aquest horari també 
serà per al  proper curs, entre l’1 i el 10 de setembre 
 
Horari de consergeria fins al 31/07/2015  de 8.30 a 13:00h. 
 
3. COMENÇAMENT DEL CURS 2015-2016. HORARI  
 

El calendari escolar per al curs 2015-2016 estableix que les classes començaran el dilluns  dia 14 
de setembre en jornada escolar de matí i tarda per a tots els nivells. 
 
Per acord del consell escolar l’horari lectiu d’infantil i primària serà: de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 
16.30 hores.  
 
També els serveis complementaris de menjador i acollida de matí i tarda començaran a funcionar 
amb normalitat, des del primer dia (informació facilitada per l’AMPA). 
 
Al bloc de l’escola (apartat circulars centre) i a la cartellera de secretaria podran trobar a partir del 
dia 25 de juny el calendari del curs 2015-2016: vacances, festes, dies de lliure disposició 
 
4. ENTRADA/SORTIDA/ACOLLIDA( informació facilitada per l’AMPA)  
 

L’alumnat que els seus pares són socis de l’AMPA, a  partir de les 8.30 podran entrar al recinte de 
l’escola per les portes: parvulari, porta B i porta C, segons correspongui. De la mateixa manera es 
farà per sortir a la tarda a partir de les 16.30 h.  Els alumnes de les famílies no sòcies entraran a 
les 9:00 i sortiran a les 16:30 (tot i això tenen l’opció d’utiltizar aquests serveis satisfent l’import 
corresponent). 
L’AMPA té un servei de guarderia de 8 a 8.30 i de 17 a 17.30. És un servei que té un import 
econòmic (consultar a l’AMPA) 
 
5. LLIBRES. 
 

El llistat de llibres per al curs 2015-2016 el rebran juntament amb els informes d'avaluació i estarà 
exposat al tauler d'anuncis de l’escola  a partir del 26 de juny i també al bloc. 
 

La llibreria recomanada per l’AMPA és Llibreria La Capona. 
 
 
 
 



6. BATES -  ROBA PERDUDA 
 

Bata de classe i menjador.  Es alumnes d’educació infantil han de portar la bata per a la classe i, 
els que es quedin al menjador, la bata de menjador. Són bates de model i color lliure amb l’única 
condició que portin botons al davant i goma als punys. 
 
Els alumnes de cicle inicial (1r i 2n de primària) que es quedin al menjador han de portar la bata 
de menjador. La bata de classe de l’alumnat de cicle inicial no serà d’ús obligatori diari i es 
tindrà a la classe per a moments puntuals quan algu na activitat ho requereixi (es prendrà a 
casa una vegada al trimestre per rentar). 
 
Totes les  bates han de portar en un lloc visible el nom i cognoms de l'alumne/a i una beta llarga 
per poder-les penjar.   
 
Els recordem que tenim al centre un dipòsit de roba perduda. A partir del 30 de juny es lliurarà la 
roba no recollida a una entitat benèfica. 
 
6. MATERIAL DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 

El dia 9 de setembre entre les 9 i les 11h, els pares i mares dels alumnes d’educació infantil 
portaran els llibres, les bates i la capsa amb la roba i estris de neteja marcats amb el nom i 
cognoms i ho aniran deixant a les classes en el lloc que trobaran amb el nom del nen/a. 
 
7. DEURES D’ESTIU I LLIBRES 
 

L’alumnat de primària ha de venir el primer dia de classe amb els llibres, el material personal i els 
deures d’estiu. Comprovar bé que són els llibres  que corresponen i es recomana folrar-los. 
 
El proper curs no hi haurà reutiltizació de llibres de text. El nombre de famílies que ha manifestat 
la disposició a participar en  el nou sistema proposat és insuficient per portar-lo a terme.. 
 
8. EQUIPAMENT ESPORTIU 
 

L’equipament esportiu de samarreta i pantaló curt de l’escola és obligatori per a tota la primària. El 
xandall de l’escola no és obligatori. 
 
L’euqipament esportiu el trobaran al Minimum del carrer Governador González, núm 16. 
 
9. INFORMACIÓ DE L’ESCOLA I CONSULTES   
 

Qualsevol consulta en relació a l’escola i els seus serveis la poden fer personalment o via 
telefònica, en els horaris de secretaria detallats a l’apartat 1 i fins el 15 de juliol. Número de 
telèfon  977217711. 
 
També per email a les adreces e3003690@xtec.cat o escolapractiques@gmail.com (temes 
relacionats amb l’escola) i apmapractiques@gmail.com (temes relacionats amb l’AMPA). 
 
Recomanem consultar regularment el bloc on es publica tota la informació tant de l’escola com de 
l’AMPA. Hi ha un apartat ESTIU 2015 on trobaran informació del seu interès. 
 
Durant el curs la majoria de circulars informatives s’envien a través del correu electrònic de cada 
família i es penjen al bloc i a les cartelleres situades a les portes d’entrada i sortida de l’escola.  
 
L’adreça del bloc de l’escola és: http://blocs.xtec.cat/practibloc 
 
Em nom de tot l’equip de l’Escola de Pràctiques, els desitjo: MOLT BON ESTIU! 
 

Josep Ramon Boix Miró 
Director 
 

Tarragona, 18 de juny de 2015 


