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Octubre 2015 

Benvolgudes famílies, 

 

Estem treballant per millorar la comunicació amb les famílies. El correu ens dóna 

problemes, però en som conscients i fem el possible per resoldre-ho. Intentem 

actualitzar sovint la web i penjar-hi els documents. 

 

En relació al document FULL INFORMATIU 2015-2016 hi ha un parell d’aspectes que 

cal canviar:  

- El curs acaba el dia 21 de juny de 2016. 

- L’hora d’atenció a les famílies per part de la directora és dimecres de 9 a 10h, amb 

cita prèvia. 

 

El projecte de pati d’infantil està en marxa. El dissabte 7 de novembre farem una 

jornada de bricolatge, de 9 a 14h. Les famílies d’infantil que vulguin col·laborar han 

d’omplir una butlleta i lliurar-la a les tutores abans del dia 28 d’octubre. 

 

Aquest any el claustre ha decidit que el tema que aprofundirem de manera transversal 

és ELS MITJANS DE TRANSPORT. Des de les tutories s’anirà treballant. Ja us anirem 

informant. 

 

El dia 15 d’octubre es va presentar la Programació General Anual del Centre al Consell 

Escolar. Aquesta setmana hem fet la primera reunió de Delegades de classe amb la 

direcció del centre. Agraïm la seva participació i col·laboració. 

 

Ens consta que algunes famílies encara no han fet el pagament de la quota de 

material. Recordeu que s’havia de fer els primers dies de juliol. Per a qualsevol 

aclariment us podeu posar en contacte amb la Maribel, secretària de l’escola.  

 

Hem ampliat el plaç de pagament del primer termini per a la sortida a la neu fins el dia 

29 d’octubre. Per qüestions organitzatives no admetrem cap pagament posterior. 

 

El termini per a fer el pagament de les colònies de 2n, 4t i 6è és fins el dia 3 de 

novembre. Cal un 60% del alumnes del nivell per poder engegar l’activitat. 

 

Si voleu participar en els tallers d’infantil dels dijous a la tarda, us heu d’apuntar a la 

graella que trobareu a consergeria. 

 

El dia 29 d’octubre a les 16:45 hi ha un taller de cuina per a famílies. La Rosa us 

ensenyarà a preparar “Saladito de otoño” i “Bunyols de moniato i coco”. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

Salutacions, 

Equip directiu. 


