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A l’atenció de les famílies de Cicle Mitjà i Superior: 

 

Farem la primera trobada amb famílies de CM i CS de manera virtual el dimarts 8 de 

setembre a les 18 a 19:30h a través d’un enllaç que us facilitarem a la web. 

Les reunions presencials del nivell del vostre fill/a seran: 

3r- Dilluns 21 de setembre de 17 a 18:30h 

4t-Dimarts 22 de setembre de 17 a 18:30 

5è- Dimecres 23 de setembre de 17 a 18:30h 

6è-Dijous 24 de setembre de 17 a 18:30 

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 en l’horari que us facilitarem via trucada 

telefònica. 

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.  

 

 Bossa E. Física: El dia que facin Educació física han de venir amb xandall i 

calçat esportiu. Al setembre us comunicarem quin dia serà. També cal dur 

una bossa amb 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. 

 

 Esmorzar: Els infants han de venir ben esmorzats de casa i només han de dur 

un petit esmorzar, evitant les pastes industrials, (ex.: entrepans, galetes, 

fruita,...) en un  envàs reutilitzable.  Tot ha d'anar marcat. 

 

 Llibres: Ja podeu consultar el llistat de llibres a la nostra web. Si voleu els 

podeu trobar a qualsevol llibreria de Cardedeu.  

 
 Mocadors: Una capsa de mocadors de paper tipus "Kleenex" per deixar a la 

classe.  

 

 Gel hidroalcohòlic: Una ampolla de 500ml per deixar a l’escola. 

 

 Impermeable: Sempre a punt dins la motxilla pels dies de pluja 

 

 Autoritzacions: Els primers dies d’escola cal omplir les autoritzacions que 

trobareu a la web i lliurar-les als vostres tutors/es. 
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 Material Personal:  

o Cada alumne/a ha de portar obligatòriament: 

 

 1 estoig no metàl·lic 

 1 llapis 

 10/12 colors de fusta 

 1  goma   

 1 maquineta 

 1 regle de 16 cm 

 1 Pilot punta fina negre 

 1 marcador fluorescent 

 10/12 retoladors per treballs especials 

 

I només per a l’alumnat de 4t: 

 1 bolígraf blau esborrable 

 1 bolígraf verd esborrable 

 

o Des de l’escola es proporciona per ús personal de l’alumne/a: 

 1 carpeta amb separadors 

 1 agenda 

 1 arxivador  

 Llibretes i fulls blancs pels treballs d’aula 

 

 

 Web de l’escola: Hi pengem activitats i hi trobareu informacions importants 

(autoritzacions, pagaments, activitats, etc.). Si feu la subscripció al butlletí del 

vostre nivell i rebreu totes les notícies i comunicats per correu electrònic. 
També us podeu inscriure al canal de Telegram de l’escola.  

 

 

 

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

beta per penjar-los de 20 cm aproximadament. 

 


