
  

 

 
Benvolgudes famílies, 
 
A punt d’acabar el curs, ens adrecem a vosaltres per desitjar-vos unes BONES 
VACANCES D’ESTIU. A la vegada, us fem arribar  algunes informacions 

relacionades amb el final de  curs i l’inici del que ve. 
 
 
DIJOUS 21 DE JUNY.   Hora i lloc d’arribada alumnes d’excursió. 
 

 Cursos de 1r i 2n  arribaran   cap a les 16h a la plaça Dr. Barberà. 
 

 Cursos de 3r i 4t  arribaran  cap a les 14h al carrer del Pi (Pavelló).  
 

 Cursos de 5è i 6è  arribaran cap la es 14h al carrer del Pi (Pavelló). 

 
 
DIVENDRES 22 DE JUNY. Horaris. 

 

 L’últim dia de classe serà el divendres 22  amb jornada intensiva, per 
tant, les classes acabaran a les 13h.  Els alumnes que es quedin a 
dinar sortiran a les 15:30h 

 

 Puntualment, per aquest divendres 22, el servei del menjador de 
l’escola oferirà un servei d’acollida de 15:30 a 16:30h amb un preu 
de 6€. Les famílies que estigueu interessades a fer ús d’aquest servei, 
cal que aviseu a l’Esther al  606.56.15.09 
 

 
ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS 
 

 INFORMES ESCOLARS. Divendres 22 rebreu els informes escolars dels 
vostres fills/es, excepte dels alumnes de 6è que els rebran el  dimarts 
26,   aquest mateix dimarts 26 totes les famílies de l’escola que vulgueu 

fer algun  comentari o consulta  amb els tutors/es dels vostres fill/es  us 
atendrem  de 9:30h a 14:30h 

 

 VENDA DE LLIBRES, QUOTES DE MATERIAL... L’AMPA us informarà 
d’aquestes qüestions i altres a través d’una circular que rebreu per correu 
i en paper junt amb els informes. 

 

 HORARI CURS VINENT. L’horari escolar serà de 9 a 14h.    Els alumnes 
que es quedin al menjador sortiran a les 16:30h 

  

 INICI DE CURS. El curs vinent començarà dimecres 12 de setembre. 

 
 
Agraint-vos la confiança que heu dipositat en la nostra escola, rebeu una cordial 
salutació. 
 
 
Atentament, 
 
 
La direcció                                                               El Papiol, 19 de juny de 2018  
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