
 

 
 

 

INFORMACIONS PER A L’INICI DEL CURS 2015/2016 
 

Benvolguts pares i mares, ens posem en contacte amb vosaltres per recordar-

vos algunes informacions i dades d’interès pel proper curs. 

 

Activitat Dates, horaris 

Recollida de les bates, bosses, i xandalls 

escolars 

MODA LABORAL , (C/ Dr Robert, 17, baixos) 

del  l’1 al 14 de setembre, en horari de botiga 

Reunió pares i mares de P3 dimarts, 8 de setembre, a les 19h 

Reunió pares i mares de 1r curs de primària dilluns, 7 de setembre, a les 19h 

Inici de les classes dilluns, 14 de setembre (horari de matí i tarda); 

l’alumnat de P3 fa l’adaptació dilluns i dimarts. 

Lliurament dels treballs d’estiu dilluns, 14 de setembre, a la classe 

Horari de secretaria de l’1 al 10 de setembre de 9 a 14h 

 

Recomanem que no assisteixin a les reunions d’inici de curs els/les nens/es, atès 

que no hi haurà servei d’acollida. 
 

Una vegada començat el curs, s’informarà de les dates de les reunions de pares i 

mares de la resta de cursos. 
 

Les famílies que han reservat els llibres de text i no els han pagat per Internet, 

han de recollir el codi de barres per fer-ne el pagament, de l’1 al 9 de setembre 

a secretaria.  
 

El primer dia de classe cal portar : 
 

 L’alumnat de P- 4  i P- 5:  una motxilla sense rodes, un got de plàstic amb 

el nom marcat, una muda de recanvi i un paquet de tovalloletes humides. 

 L’alumnat del cicle inicial de primària (1r i 2n): una motxilla sense rodes i 

un estoig buit. 

 Els llibres de text s’entregaran el primer dia de classe directament a 

cada alumne 
 

L’entrada i sortida dels alumnes de P4 i P5 es fa al pati d’infantil. 
 

L’alumnat que sigui recollit més tard de les 17:10h farà ús del servei 

d’acollida. 
 

 

 


