Els pares, mares i tutors ens trobarem (sense els nens i les nenes) a les 18.00 h el dia 7 de setembre al saló
dactes i després a les aules.

Inici de classes

Uniformes

El dia 12 de setembre a les 9h del matí i deixareu els vostres
fills/es a les aules.

Quan fa calor: les bermudes blaves, el polo de màniga curta
blanc.
Quan fa fred: el xandall blau i el polo blanc.
Tot amb el logo de la Fundació Escola Teresiana.
Com a calçat portarem vambes esportives blanques amb velcro o
sabates blau marí amb velcro.

Horari escolar
Al matí de 9h a 13 h
A la tarda de 15h a 17 h

· Durant el curs els alumnes senduran la bata a casa els
divendres per a rentar.
Totes les peces de luniforme cal que estiguin marcades. Les
peces que cal penjar hauran de portar una veta de 10 cm.
· La màrfega se lenduran a casa cada quinze dies per a rentar.

Entrada | Sortida
P-3 entrada per la porta del pati de grava i sortida per la
porta del menjador

· En cas que els uniformes i les bates no tinguin una correcta
presentació, es farà lavís pertinent a la família.
· Luniforme es ven exclusivament a la botiga de lescola.
Dies: del 3 al 21 de juliol / 4 al 8 de setembre
Horari: 8:30h - 11h /16h - 18h

P-4 i P-5 entrada i sortida per la porteria dels alumnes.

Aula dacollida

El material necessari per al curs el trobareu a laula.

Funcionarà a partir del dia 14 de setembre de 8.15 h a 8.45 h.

comunicació amb les famílies. Cal estar atents a les circulars que

Sense cost addicional.

· Recordeu que la plataforma EDUCAMOS és el mitjà habitual de
lescola penja.

