
Benvolgudes famílies,

Ens adrecem a vosaltres per recordar-vos que les classes del proper curs començaran el dijous
12 de setembre de 2019. L’horari per aquest curs serà de 9:00h a 12.30h del migdia i de 14.30h a
16.00h de la tarda.

Els/les alumnes que es queden a menjador se’ls atén de 12.30h a 14.30h. A partir de les 16.00h
l’AMPA organitza activitats extraescolars i vigilància.

Recordeu que els llibres que vau sol·licitar a finals de curs, els podeu passar a recollir a partir del
dia 15 de juliol fins al 3 d’agost, al magatzem de la llibreria Mater, Crta. St. Hipòlit nº 23 de Vic.
Hi ha alguns materials, que els facilita el centre directament i seran carregats posteriorment
al vostre compte corrent.

A partir de 1r cal folrar els llibres i posar-hi una etiqueta amb el nom a la part inferior dreta de la
portada i a fora.

Recordeu que els llibres socialitzats, el/la tutor/a els entregarà als vostres fills el primer dia de
curs. Els haureu de folrar amb plàstic transparent no adhesiu en cas que el folre estigui en mal
estat (si us plau utilitzeu cinta adhesiva tipus biblioteca, per exemple “kores” invisible), també
caldrà enganxar-hi l’etiqueta amb el nom a la part inferior dreta de la portada.

En cas d’haver de comprar motxilles aconsellem que no siguin amb rodes, ja que són poc
pràctiques.

Cal portar:

1r a 4t
- Una sola bata per a la classe ( per fer pintura o diverses activitats on es puguin embrutar)

3r i 4t
- Un estoig petit amb llapis, goma, bolígraf vermell i blau i regle petit.
- Una carpeta amb separadors.
- A 4t calculadora no científica (senzilla).
- Una bata de plàstica.

5è i 6è
- Un estoig amb llapis, goma, bolígraf vermell i blau i regle petit d’uns 15-20 cm.
- Un compàs metàl·lic i sense accessoris ( es demanarà que el portin quan calgui).
- Una carpeta amb separadors
- Una bata per plàstica
- Una calculadora no científica, simple.

Recordeu que a partir de 1r de primària poden portar esmorzar per l’hora del pati, cal
portar-lo dins d’una carmanyola. Caldria evitar embolcalls de paper per ser més ecològics i
sostenibles. També poden portar una ampolla/cantimplora d’aigua per si tenen set.

Es recomana marcar totes les peces de roba i posar-hi betes o goma per poder-les penjar
(aproximadament de 20cm de llarg)
Us recordem que els alumnes han de portar mocadors a la maleta per poder-ne fer ús quan
calgui.



Recordem que els/les alumnes de P5 a 6è que es queden a dinar poden portar raspall de dents i
pasta dentífrica dins d’una bossa transpirable que es pugui penjar. En el cas que es faci aquesta
opció cal posar el nom al raspall de dents, a la pasta i a la bossa.

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 9 a 1 del migdia i pels que es queden a dinar fins a les 3 de la tarda
(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.

Un cop iniciat el curs l’AMPA i el claustre de professors convocaran una reunió informativa on
s’explicarà el funcionament general del centre.

Us desitgem un bon estiu.
L’equip directiu

Gurb, Juliol del 2019


