
Benvolguts pares i mares de P3,

Us donem la benvinguda a la nostra escola i ens adrecem a vosaltres per
donar-vos unes informacions pel proper curs. Les classes començaran el dijous
12 de setembre de 2019 amb el següent horari:

- Matins de 09:00h a 12:30h.
- Tardes de 14:30h a 16:00h.

De 12:30h a 14:30h, els alumnes que es queden a dinar estan atesos pels
monitors de menjador. A partir de les 16:00h, l’AMPA organitza activitats
extraescolars i vigilància de 07:45h a 08:45h i de 16:00h a 18:15h, l’AMPA
ofereix l’esmorzar, per tant no cal portar-lo de casa. (Les activitats
extraescolars comenceran el novembre)

El dilluns 9 de setembre a 2/4 de 4 ens reunirem amb vosaltres per parlar del
funcionament de la classe i per aclarir possibles dubtes. Per tal de poder fer la
reunió amb tranquil·litat hi haurà servei de vigilància per als vostres fills/es.

v MATERIAL QUE CAL PORTAR :

· Un tovalló, dins una bossa de roba, per l’esmorzar.
· Una bata de roba que posarem quan l’activitat la requereixi.
· Si es queda a dinar, un pitet llarg amb espatlla i el nom gran a davant.
· Una bosseta de roba amb uns mitjons antilliscants a dins.

(Psicomotricitat)
· Cal que el dia de psicomotricitat portin roba i calçat còmode per facilitar

la seva autonomia.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE TOT EL QUE PORTIN A L’ESCOLA ESTIGUI
MARCAT AMB EL NOM, AMB LLETRES MAJÚSCULES I EN UN LLOC
BEN VISIBLE.

CAL POSAR VETES O GOMA A LES PECES DE ROBA, PER PODER-
LES PENJAR (aproximadament de 20 cm de llarg).

v DOSSIER DE TREBALL:

Els nens i nenes de P-3 treballaran un dossier elaborat per l’equip de
mestres, us serà carregat al vostre compte corrent segons el cronograma de
pagaments.

v RECOMANACIONS:

· Us recordem que a l’estiu és una bona època per acostumar als vostres
fills/es a anar al lavabo a fer pipí, caca, netejar-se i rentar-se les mans
sols.

· Per facilitar l’autonomia dels nens, cal que portin roba i calçat còmode i
que es puguin treure ells sols. Cal evitar cinturons, cordons, botons...



· En cas d’haver de comprar una motxilla ha de ser sense rodetes, i la
portaran diàriament.

v ALTRES INFORMACIONS:

Per als nens i nenes que aniran a l’escola d’estiu del 2 al 6 de setembre de
2019 que organitza l’Ajuntament, l’horari serà de 09:00h a 13:00h i pels que es
queden a dinar fins a les 15:00h (cal que portin pitet). La data límit
d’inscripció al casal serà el dia 12 de juliol de 2019
Per més informació trucar a l’Ajuntament de Gurb, 93.886.01.66.

Una vegada iniciat el curs, l’equip docent convocarà una reunió
informativa on s’explicarà el funcionament general del centre.

Us desitgem un bon estiu.

L’equip directiu.

Gurb, juliol de 2019.


