INFORMACIÓ HORARIS DEL MES DE JUNY DE 2013 INFANTIL I PRIMÀRIA
HORARI :
Jornada continuada de 9’00 a 14’00 h.
Els alumnes de menjador sortiran a les 15’00 h.
Es manté el servei de guarderia des de les 7’30 a les 9’00 h.
La Secretaria del centre restarà oberta fins les 15’00 h., amb torn de guàrdia fins a les 17:00h. (Fins
dia 21 de juny, i en cas que hi hagi extraescolars a l'horabaixa).
Les classes lectives acaben dia 21 de juny a les 14’00h, i a les 15 h per als alumnes de menjador.
De les 15:00h. a les 17:00 hi haurà l'extraescolar d'OCIDIOMES i tallers pels alumnes que s'hi hagin
apuntat, en cas que hi hagi un mínim d'alumnes apuntats.
No hi ha servei de guarderia d'horabaixa.
HORARIS I NORMATIVA DE SORTIDA DELS ALUMNES EN EL MES DE JUNY:
Infantil 3 anys:
Alumnes que no queden a dinar: acaben a les 14’00 h. Poden ser recollits a les 12’30, a les 13’00 o
a les 14’00 h en el seu pati.
Alumnes de menjador: els podeu recollir a les 13’00, o a les 15’00h en acabar de fer la migdiada.
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 surten per la barrera del pati gran.
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.
La resta de temps entre les 12’30 i les 15’00h. les portes restaran tancades i només es permetrà
l’entrada per la porta principal a les persones que hagin d’anar a secretaria o tenguin concertada alguna
entrevista.
LLIURAMENT D’INFORMES:
Els informes trimestrals de final de curs d’educació infantil i primària es lliuraran els dies 26 i 27 de
juny a l’entrevista personal que mantindran els tutors amb les famílies.
ALTRES INFORMACIONS:
-

El dia 31 de maig és el darrer dia per donar-se de baixa del menjador del mes de juny.

El termini per poder fer l’abonament de la reserva dels llibres pel proper curs és de l’1 al 18 de juny.
Per poder fer efectiva aquesta reserva s’ha de complimentar un imprès que us facilitaran a l’administració
del centre i s’han d’abonar 40 euros, que es descomptaran després amb el pagament de la factura
corresponent. Si voleu participar al Programa de Reutilització e llibres, us donarem la informació durant el
mes de juny, i no heu de fer la reserva abans esmentada.
juny

Les llistes de llibres de text estaran a la pàgina web del centre a partir de la darrera setmana de


A FINAL DE CURS US COMUNICAREM LA DATA DE COMENÇAMENT DEL PROPER CURS,
L’HORARI DE SECRETARIA DURANT L’ESTIU I LES DATES DE VENDA DE LLIBRES I MATERIAL.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Atentament, L’equip docent

