
 

 
 
Benvolguts paresde P4 i P5, 
 
Ens adrecem a vosaltres per recordar-vos que les classes del proper curs començaran el 
dimecres 12 de setembre de 2018. L’horari per aquest curs serà de 9:00h a 12.30h del migdia i de 
14.30h a 16.00h de la tarda.  
 
Els/les alumnes que es queden a menjador se’ls atén de 12.30h a 14.30h. A partir de les 16.00h 
l’AMPA organitza activitats extraescolars i vigilància. 
 
Els materials que facilita el centre per P4, us seran carregats posteriorment al vostre 
compte corrent. 
 
Cal portar: 
    
 P4   

- Una sola bata per a la classe (per fer pintura o diverses activitats on es puguin embrutar) 
- Un tovalló, dins d’una bossa de roba, per esmorzar (marcat amb el nom). 
- Si es queda a dinar un pitet llarg amb espatlla. (Va molt bé tenir el nom marcat al davant 

amb lletres majúscules: es recomana no fer servir bolígraf perquè es va descolorint i, en 
conseqüència, els nens/es no se’ls poden reconèixer). 

- Uns mitjons antilliscants dins d’una bossa de roba, amb el nom visible. 
- Als/ les alumnes d’Educació Infantil se’ls donarà esmorzar al matí, ja que dinaran a les 

12.30h. 
- Cal que el dia de psicomotricitat portin roba i calçat còmode per facilitar la seva autonomia. 

 
P5     

- Una sola bata per a la classe ( per fer pintura o diverses activitats on es puguin embrutar) 
- Un tovalló, dins d’una bossa de roba, per esmorzar (marcat amb el nom). 
- Uns mitjons antilliscants dins d’una bossa de roba, amb el nom visible. 
- Als/ les alumnes d’Educació Infantil se’ls donarà esmorzar al matí, ja que dinaran a les 

12.30h. 
- Cal que el dia de psicomotricitat portin roba i calçat còmode per facilitar la seva autonomia. 
- A P5, no caldrà pitet 

 
Es recomana marcar totes les peces de roba i posar-hi vetes o goma per poder-les penjar  
(aproximadament de 20cm de llarg) 
 
Recordem que els/les alumnes de P5 que es queden a dinar poden portar raspall de dents i pasta 
dentífrica dins d’una bossa transpirable que es pugui penjar. En el cas que es faci aquesta opció 
cal posar el nom al raspall de dents, a la pasta i a la bossa. 
 
Per als nens i nenes que aniran a l’escola d’estiu del 3 al 7 de setembre de 2018 que  organitza 
l’Ajuntament, l’horari serà de 9 a 1 del migdia i pels que es queden a dinar fins a les 3 de la tarda 
(cal que portin pitet). La data límit d’inscripció al casal serà el dia 13 de juliol de 2018 
Per més informació trucar a l’Ajuntament de Gurb, 93.886.01.66.  
 
Una vegada iniciat el curs, l’AMPA i el claustre de professors convocaran una reunió 
informativa on s’explicarà el funcionament general del centre. 
 
Us desitgem un bon estiu. 
 
L’equip directiu        Gurb, Juliol de 2018 


