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A l'atenció de les famílies de Cicle Inicial: 
 
 

Les famílies de 1r  teniu la primera reunió el dimecres dilluns 9 de setembre a les 
16:30h a la biblioteca de l’escola. 

Les famílies de 2n sereu convocats una vegada iniciades les classes durant el mes 
de setembre. 

Però les famílies que sou noves a l’escola podreu venir el dia 9 de setembre a 
conèixer les aules i les tutores amb els vostres fills/es de 9:15h a 10:15h del matí.  

De moment, però, us fem un resum d’informacions que us poden ser útils:.  

� Calendari escolar: Es penja a la web i a la cartellera de l’escola.  
 

� Xandall i bambes: El dia que facin Educació física han de venir amb xandall i 
calçat esportiu. Al setembre us comunicarem quins dies serà.  
Tot ha d'anar marcat. 

 

� Bossa E. Física: Per poder utilitzar al gimnàs cada nen/a ha de portar un parell 
de mitjons gruixuts antilliscants que deixarem a l’escola. A més, els dies 
d’Educació física ha de dur una tovallola, una pinta i una samarreta neta per 
canviar-se després de la sessió. Tot dins de la bossa d’E. Física. Tot ha d'anar 
marcat. 

 

� Bata: S’utilitzarà quan calgui. Poden ser com vulgueu, sempre que vagi 
cordada davant, amb botons i punys de goma.  Ha de dur el nom al 
davant i una beta llarga al coll per penjar-la. Se l’emportaran a casa per 
rentar  quan es cregui necessari. Marcada amb el  nom. 
 

� Esmorzar: Els nens han de venir ben esmorzats de casa i només han de dur 
un petit esmorzar en envàs reutilitzable (ex.: entrepans, galetes, fruita,...), 
evitant les pastes industrials. Recordeu que cada dimecres cal portar fruita 
per esmorzar. 
Ha d’anar dins d'una bosseta de roba junt amb un tovalló de roba. 
Tot ha d'anar marcat. 
 

� Mocadors: Una capsa de mocadors de paper tipus "Kleenex" per deixar a la 
classe. Els nens i nenes de 1r també han de portar un paquet de tovalloletes 
humides. A 2n no cal. 

 

� Llibres: Només cal comprar els llibres d’anglès a 2n. A partir del mes de juliol 
podeu consultar el llistat de llibres a la cartellera de l'escola i a la nostra web. 
Si voleu els podeu trobar a qualsevol llibreria de Cardedeu.  
 



� S’han de portar a l’escola marcats amb el nom del nen.  No cal folrar-lo. 
 

� Motxilla sense rodes 
 

� Carpeta: Cal portar una carpeta sense separadors pels deures. 
 

� Autoritzacions: Els primers dies d’escola cal omplir les autoritzacions que 
trobareu a la web i lliurar-les als vostres tutors/es. 
 

� Web escolacorbella.cat: Hi pengem activitats i hi trobareu informacions 
importants (autoritzacions, pagaments, activitats, etc.). Si us inscriviu al butlletí 
general de la portada rebreu totes les notícies i comunicats per correu 
electrònic. Si ho preferiu us podeu inscriure al butlletí del nivell del vostre/a fill/a 
i rebreu només els comunicats del seu nivell.  

 
 
NOTA:  És molt important que les bates, els anoracs, abrics i jaquetes portin una 

beta per penjar-los d’uns 20 cm . 

 

RECORDEU QUE L’AFA TÉ UN SERVEI DE REUTILITZACIÓ DE BATES QUE PODEU UTILITZAR 
TANT PER DEIXAR LES QUE  JA NO US FA SEREVEI, COM PER AGAFAR-NE PRÈSTEC. 
 


