
Inici de classes
El dia 12 de setembre a les 9h del matí i deixareu els 
vostres fills:

C. Inicial (1r i 2n P) al saló d�actes
C. Mitjà (3r i 4t P) a la pista de grades
C. Superior (5è i 6è P) a la verda i vermella.

Aula d�acollida
Funcionarà a partir del dia 14 de setembre de 8.15 h a 
8.45 h. Sense cost addicional.

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

Entrada | Sortida
C. Inicial (1r i 2n P) entrada per la porteria d�alumnes i 
sortida per la porta del pati de grava
C. Mitjà (3r i 4t P) entrada i sortida per la porta del pati 
de grava
C. Superior (5è i 6è P) entrada per la porta del pati de 
grava i sortida per la reixa de la galeria.

Uniformes
• L�uniforme es ven exclusivament a la botiga de l�escola
Dies: del 3 al 21 de juliol / 4 al 8 de setembre
Horari: 8:30h - 11h / 16h - 18h

L�equip d� Educació Física constarà de xandall, samarreta, 
pantaló curt, vambes esportives blanques i mitjons blancs. 

En cas que els uniformes i les bates no tinguin una 
correcta presentació a començament de curs, es farà l�avís 
pertinent a la família.
Sobre els uniformes, cal tenir en compte els avisos que 
apareixen en full a part.

Llibres
Cal tenir en compte:

•La venda de llibres, inclosa la de reciclatge, es farà els 
dies 12 i 13 de juliol a l�escola. Les famílies, abans de 
folrar els llibres, cal que s�assegurin que són els 
correctes.

•El primer dia d�escola cal portar els llibres (tota la 
primària) i el material (C. Mitjà i C. Superior).

•Recordeu que la plataforma EDUCAMOS és el mitjà 
habitual de comunicació amb les famílies. Cal estar 
atents a les circulars que l�escola penja. 

Els pares, mares i tutors de 1r i 2n de Primària ens trobarem (sense els nens i les nenes) el dia 7 de setembre a les 

18.00 h  al saló d�actes i després a les aules. Aquest dia heu de portar els llibres dels vostres fills/es en un paquet 

tancat i marcat amb el nom i cognoms de l�alumne/a.


