INFORMACIÓ COMENÇAMENT DEL CURS 2012-2013
del mes de SETEMBRE per
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Les classes començaran dijous dia 13 de setembre, a les 9:00h.
HORARIS I NORMATIVA DE SORTIDA DELS ALUMNES EN EL MES DE SETEMBRE:
Infantil 3 anys
-

Els dies 13 i 14 tendran torns d'adaptació. El primer torn és de 9 a 10:30 i el segon de 11:00 a
12:30h. Es concertarà el torn amb la tutora a la reunió individual de dia 11 o 12 de setembre.
La resta de dies de setembre:
1. Alumnes que no queden a dinar: acaben a les 14’00h. Poden ser recollits a les 12’00, a les
13’00 o a les 14’00h. en el seu pati.
2. Alumnes de menjador: a les 13’00 o a les 15’00h. Al pati o a la sala de dormilons.
Infantil 4 i 5 anys

-

Alumnes que no queden a dinar: acaben a les 14’00h. Poden ser recollits a les 13’00 o a les 14’00h
en el seu pati.
Alumnes de menjador: a les 14’00 o a les 15’00h. en el seu pati.
Primària

-

Alumnes que no queden a dinar: a les 14’00h per la barrera del pati gran. Els alumnes de primer
els podreu recollir a la seva aula.
Alumnes de menjador: a les 15’00h. Els pares de 1r a 4t poden recollir-los en el pati. Els de 5è i 6è
han de sortir per la porta del pati gran on els esperaran les seves famílies. Si algun alumne ha
d’anar-se’n sol a casa ha d’avisar a la tutora per a què el monitor de pati el deixi sortir.
ENTRADES I SORTIDES:
Infantil i 1r Primària: porta principal
De 2n a 6è de Primària: barrera del pati

Nota
Recordau que entre les 12’10 i les 15’00 h les portes només s'obriran a les hores de recollida
d'infants i per a les persones que hagin d’anar a secretaria o tenguin concertada alguna entrevista.
IMPORTANT! La secretaria del centre romandrà oberta fins a les 15 h, a partir d'aquesta hora
l'escola restarà tancada, sempre que no hi hagi activitats extraescolars.
SERVEIS
EXTRAESCOLARS HORABAIXES DE SETEMBRE: Es posarà en marxa un servei
d'extraescolars en anglés conjuntament amb OCIDIOMES pels horabaixes del mes de
setembre a partir de dia 13 fins al 28 de setembre, podeu emplenar la fulla d'inscripció per
entregar a secretaria del centre anant a la secció “Administració/Tràmits” de la pàgina web o
clicant aquí.
GUARDERIA DELS MATINS: Es posarà en funcionament a partir de dia 14 de setembre. Més
informació aquí.
MENJADOR: Hi haurà servei de menjador a partir del primer dia. Si voleu fer ús d'aquest
servei, podeu emplenar el formulari per entregar a la secretaria del centre anant a la secció
“Administració/Tràmits” de la pàgina web o clicant aquí. Per informació de funcionament i
horaris aquí.
BON COMENÇAMENT DE CURS 2012-2013!!!

