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ALS PARES DELS ALUMNES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Inici de curs: El curs comença el dia 13 de setembre a les 10h. Els alumnes han 
de venir esmorzats i no cal que portin motxilla ni material escolar. 

Els alumnes de Primària tindran l’horari habitual matí i tarda des del primer dia, 
exceptuant l’hora d’entrada del dia 13 de setembre. 

 

Horari de classe:  de 9 a 12.30 h  i de 15 a 17 h. Les portes d’entrada s’obriran 
a les 8.55 h i a les 14.50 h. Les portes de sortida s’obriran a les 12.30 h i a les 
16.55 h per poder facilitar l’entrada i la sortida de manera esglaonada. Us 
preguem puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. Podeu accedir a l’escola bé 
per les escales, bé per la pujada.  

La recollida dels alumnes de Cicle Inicial (1r i 2n) es fa a l’edifici de l’escola. No 
es deixarà baixar sols aquests alumnes ni per la baixada ni per les escales. 

 

Reunió de pares: La reunió de pares es farà de manera telemàtica, rebreu 
l’enllaç el mateix dia.  

 De 1r a 3r el dia 8 de setembre a les 18 hores. 

 De  4t a 6è el dia 9 de setembre a les 18 hores. 

 

Bata i xandall: Recordem que l’ús de la bata és obligatori fins a 4t de primària 
(inclòs) i el xandall és obligatori per a tots els alumnes de Primària.  
 
Uniforme: L’uniforme és obligatori per als alumnes de primària d’octubre a maig. 
 
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.  

 
Us recordem que tota la roba que porta el nen a Col·legi ha d’anar marcada i 
amb beta per tal de penjar-la. Igualment les motxilles han d’anar marcades amb 
el nom. 

 

Que passeu un Bon estiu!!! 
 
 
 
Equip Directiu 

 

http://www.presentarenys.net/

