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Benvolgudes famílies, 
 
S’acosta la fi d’aquest curs escolar en el que tots hem assumit nous reptes i hem gaudit amb la 
tasca d’educar i aprendre.  
 
El dia 17 de juny l’AMPA ha organitzat una jornada de jocs al pati. Tots els nens han de venir 
amb mitjons, gorra i amb crema solar posada. Sense mitjons no hi podran participar. 
 
Us convidem al festival de final de curs, que començarà a les 9’30h: 

- Educació Infantil - 2nA PRI -3rA PRI- 4tA PRI  dia 20 de juny.   
- 1r PRI -2nB PRI -3rB PRI -4tB PRI -5PRI- 6PRI  dia 21 de juny.   

 
El dia 21 de juny és el darrer dia de classe.  
 
Els informes del tercer trimestre: 

- Educació Infantil: Es donaran el darrer dia de curs. 
- Educació Primària: Els podreu recollir el dia 29 de juny de 2016, de 9h a 11h, a 

l’aula del vostre fill/a. En el cas de no poder venir els pares o tutors, podeu autoritzar 
el/la vostre fill/a o una altra persona a fer-ho omplint l’autorització adjunta (1) (s’ha de 
portar el dia 29, si s’escau). 

Als alumnes de 6PRI  se’ls ha de lliurar a més a més dels informes, l’historial acadèmic. 
Aquest document ha de ser recollit pel pare, mare o tutor legal preferentment aquest mateix 
dia: en cap cas no es lliurarà als alumnes. 
 
El proper curs escolar 2016-17 començarà el dia 12 de setembre de 2016. L’horari 
aprovat pel Consell Escolar serà: 
MATÍ:       9:00h a 12:30h  
TARDA:   14:30h a 16h.  
Teniu tota la informació referida al calendari a la web del centre. 
 
Hi haurà servei de menjador, per tant necessitem saber quants nens hi gaudiran aquest primer 
dia per tal de fer la reserva corresponent. Així retorneu el resguard adjunt (2) a la bústia de 
l’AMPA del col·legi abans del dia 17 de juny de 2016, preferentment, o la setmana abans 
de començar les classes. 

 

 

Atentament, 

La Directora. 
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(1) 
 
En/Na.......................................................................................................pare/mare/tutor 

de l’alumne .....................................................................................................autoritza a 

........................................................................................., amb DNI ...............................a 

recollir els informes del seu fill/filla al Escola El Serrallo de Tarragona. 

 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2) 

En/Na........................................................................................................, pare/mare/tutor 

de l’alumne ......................................................................................................, comunica 

que el seu fill/a farà ús del menjador escolar el dia 12 de setembre de 2016. 

 
Signatura: 
 


