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ALS PARES DELS ALUMNES D'EDUCACIÓ INFANTIL P4- P5 

 

Us fem arribar algunes informacions que considerem del vostre interès: 

Data d’inici del pròxim curs escolar: dilluns 13 de setembre.   

Els alumnes d’Infantil (P4-P5): començaran el primer dia a les 10h i seguiran 
l’horari normal del curs fins a les 12.30h i de 15 a 17h. 

Aquest mateix dia s’inicia el servei de menjador i el de permanències (durant tot 
el curs l’horari és de 7.45h a 8.50h; aquest primer dia el servei serà de 7.45h a 
9.50h).  

Horari de classe: de 9 a 12.30h h i de 15 a 17h. Us preguem puntualitat tant a 
l’entrada com a la sortida. Podeu portar i recollir els nens per les escales o per la 
pujada. 

 Els alumnes de P3 entraran per la porta del davant, la que dona al pati 
de  les palmeres. 

 Els alumnes de P4 i P5 entraran per la porta del darrera, la que dona a 
la pista. 

A mesura que els alumnes vagin arribant, aniran entrant. Les portes d’accés 
s’obriran a les 8.55 h i a les 14.55 h.  

Els alumnes sortiran per les mateixes portes d’entrada, les portes s’obriran a les 
12.30 h i a les 16.55 h per poder facilitar la sortida de manera esglaonada. 

 
Reunió de pares: La reunió de pares es farà de manera telemàtica el dia 7 de 
setembre a les 18 hores, rebreu l’enllaç el mateix dia. 
 
Uniforme i bata: Recordem que l’ús de l’uniforme i la bata és obligatori per als 
alumnes d’Infantil des d’octubre a maig. 
 
Les bates han d’anar marcades amb el nom de l’alumne/a i amb una beta per 
penjar-les. 
 
Xandall: També és obligatori l’ús del xandall del col·legi i de mitjons antilliscants 
per a les hores de psicomotricitat.  
 

Per poder oferir un millor servei a les famílies i facilitar la compra de peces 
que necessiteu, haureu de demanar cita prèvia a partir del setembre al 
telèfon 93 792 02 41 i demanar per M. Concepción. 
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 Demanem als pares que les motxilles dels nens i nenes d’Educació Infantil no 

siguin ni gaire grosses ni duguin rodetes. 
 
 

 

 Tota la roba que porta el nen a Col·legi ha d’anar marcada i amb beta llarga per 
poder-la penjar. Igualment les motxilles han d’anar marcades amb el nom.  
 

 És important que el primer dia el nen porti a l’escola: un got, un paquet de 
tovalloletes humides, una caixa de mocadors de paper i una gorra tot marcat amb 
el seu nom. Considerem adequat que tots els nens tinguin una muda de recanvi. 

 

Gràcies per la vostra col·laboració i rebeu una cordial salutació. 

 

Equip Directiu 

http://www.presentarenys.net/

