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CIRCULAR INFORMATIVA núm. 8 
 
Jornada continuada  
Recordeu que, entre el dilluns 10 de juny i el divendres 21 de j uny , l’horari de l’Escola serà de 
jornada continuada, de 9 a 13 h . En aquestes dates no hi haurà Suport Escolaritzat Personalitzat 
(“hores SEP”). 
L’alumnat de transport escolar serà recollit a l’Es cola a les 14 h . Això és degut a l’ús comú del 
transport entre l’Escola i l’Institut. Si alguna família ve abans d’aquesta hora per a recollir els fills/es, ha 
d’avisar la monitora de transport que els vigila. 
Els alumnes de transport, durant la jornada continuada, a les 13:00h romandran a l’escola sota guàrdia i 
custòdia d’una monitora. Recordeu que aquests alumnes no gaudeixen de servei de menjador. 
 

Servei de menjador durant la jornada continuada  
Com el curs passat, hi haurà servei de menjador durant el període de jornada continuada per a 
l’alumnat que s’hi ha inscrit prèviament, tant alumnes esporàdics com fixes. És una qüestió 
organitzativa de l’empresa que gestiona el menjador. 
El servei s’acabarà puntualment a les 15 h , hora en què cal recollir l’alumnat, tot i que es pot venir a 
buscar abans (sempre avisant la monitora responsable del menjador). Els alumnes de transport escolar 
que facin ús del servei pujaran als autocars a les 14 h. 
Aquest servei es pot pagar a la cuinera fins el 31 de maig . 
 

Menjador escolar per al curs vinent (alumnes no tra nsportats)  
Les famílies d’alumnes que no utilitzen el transport escolar i que estiguin interessades en fer ús 
d’aquest servei el curs 2019-2020, ho poden comunicar a consergeria. Per a la bona organització del 
servei, caldrà comunicar-ho fins a la última setmana de juny, com a molt tard. Encara que n’hagin fet 
ús durant el curs actual, cal confirmar-ho . 
 

Entrega dels informes finals  
El lliurament dels informes finals es farà durant el matí del dimecres 26 de juny . Com en anys 
anteriors, per tal que el professorat pugui atendre millor les famílies i organitzar els horaris de recollida, 
es pot demanar hora a consergeria a partir del dill uns 3 de juny . 
Si alguna família no ve en aquesta data sense haver-ho comentat al tutor o tutora, tant l’informe com 
altres materials quedaran dipositats a consergeria i es poden passar a recollir durant els matins del mes 
de juliol. 
 
 

Premiats!  
Ens plau comunicar que l’escola és finalista de la fase territorial dels Jocs Florals de Catalunya en la 
categoria B que correspon a cicle mitjà. L’alumne, Kristyan Vladimirov, ha estat guanyador amb el seu 
conte “El món del lego”, el proper 31 de maig, assistirà a l’acte que es durà a terme a Lleida. 
 
Parada emprenedoria rural  
Els alumnes de cinquè de primària de l’Escola els Planells us comuniquem que el diumenge dia 19 
de maig  de 9:00h a 13:00h estarem al mercat d’Artesa de Segre amb una parada de productes  
elaborats per nosaltres. 
Amb els beneficis obtinguts de la venda, el 50% anirà destinat per ajudar a pagar part de l’excursió 
de final de curs, el 25% a Càritas d’Artesa de Segre i l’altre 25% a l’AFANOC 
Us esperem i desitgem que us agradin els nostres pr oductes  
 

17 de maig de 2019 
 

També trobareu la informació d’aquesta circular a h ttp://agora.xtec.cat/escolaelsplanells 


