
 
 

 

Benvolgudes famílies, 

Us informem dels temes de tancament del curs 2017-18 i d’inici del curs 2018-19 que són del vostre 
interès. 

FESTA DE FINAL DE CURS: FAMÍLIES 

• DIA I HORA: dijous 21 de juny a les 18.30h  

• LLOC: pista de l’escola 

• TEMA: La línea de temps. 

• ENTRADA:  

Alumnes 

Els nens i nenes han d’arribar a l’escola a les 18.00h. Els alumnes de P3, P4 i P5 entraran 
per la porta d’infantil i els de primària per la rampa. Cadascú anirà a la seva aula amb la 
tutora corresponent. 

Familiars 

Cal que TOTHOM entri a l’escola per la pista, les portes s’obriran a les 18.15h.  

• SORTIDA: Un cop acabada la festa els nens i nenes d’educació infantil s’han d’anar a recollir 
a l’aula, els de primària a la pista avisant a la tutora. 

• Cal que aviseu a la tutora en cas de que el/la vostre/a fill/a no pugui assistir a la festa. 

      AMPA: L'AMPA ha organitzat les següents activitats: 

• 9.30h: Música per a tothom! 

Les famílies que es quedin a sopar poden portar un entrepà o allò que vulguin per compartir, 
l'AMPA convidarà a una copa de cava i coca. 

Esperem ser els màxims possibles per acomiadar el curs. 

FESTA DE FINAL DE CURS: ALUMNES 

• DIA I HORA: divendres 22 juny matí. 

• ACTIVITATS: gimcana passada per aigua (roba de recanvi i tovallola) + música a la pista. 

• RECOMANACIONS: proposem que tothom porti gorra i es posi a casa crema solar. 

• L’AMPA donarà un gelat a tots els alumnes. 
 

LLIURAMENT D’INFORMES 

FINAL DE CICLE (P5, 2n, 4t i 6è): es lliuraran en mà als familiars el dilluns dia 25 de juny al matí de 
9 a 13h. Es farà també un breu comentari sobre l’evolució de l’alumne/a. Cal que reserveu hora 
apuntant-vos a les llistes de les aules (P5) o al vestíbul davant de consergeria (2n, 4t i 6è).  

RESTA DE CURSOS (P3, P4, 1r, 3r, 5è): es lliuraran als alumnes el dijous dia 21 de juny al 
migdia. Tothom que ho desitgi pot venir a comentar l’informe amb la tutora el matí del 25 de 
juny. 

INICI CURS 2018-19 

• El curs començarà el dimecres 12 de setembre, al matí de 9 a 2/4 d’1 i de 3 a 2/4 de 5. 

• La incorporació dels alumnes de P3 serà progressiva.  
 

Us esperem a totes i a tots a la festa de final de curs i us desitgem un bon estiu. 

L’equip de mestres 


