INFORMACIÓ HORARIS DEL MES DE JUNY DE 2016 INFANTIL I PRIMÀRIA
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•
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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 a les 15’30 h.
Les classes lectives acaben dia 22 de juny a les 14’00h o a les 15'00 h per als
alumnes de menjador.
De les 15:00h. A les 16:50 hi ha tallers per als alumnes que s'hagin apuntat.
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 12'30 h. Poden ser recollits a les
13’00 o a les 14’00 h.
• 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.
• 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. al pati.
La resta de temps entre les 13'00 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 27 i 28 de juny a l’entrevista personal que mantindran els tutors amb les famílies.
A FINAL DE CURS US COMUNICAREM LA DATA DE COMENÇAMENT DEL
PROPER CURS, DE L’HORARI DE SECRETARIA DURANT L’ESTIU I DE LES DATES
DE VENDA DE LLIBRES I MATERIAL.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Una salutació.

