
 
 

 

Barcelona,10 de desembre de 2019  
 
Benvolgudes famílies: 
 
Us fem arribar aquesta circular per tal de recordar-vos alguns temes           
importants en aquest acabament de trimestre. 

● El divendres 20 de desembre serà l’últim dia d’escola del          
1r trimestre. L’horari serà de 9 a 13 hores. La          
sortida serà com cada dia al migdia: P3 per la porta           
principal i a partir de P4 per la porta grisa. 

 
 

● El dia 20 de desembre l’alumnat que dina a         
l’escola sortirà a les 14 hores. La sortida es farà          
de la següent manera: P3 per la porta principal i a partir            
de P4 fins a 3r entrareu a la pista a recollir els vostres fills              
i filles com ho feu cada dia a la tarda.  
 

● RECORDEU:  EL DIVENDRES 
20 DE DESEMBRE NO HI HAURÀ 
ACOLLIDA DE TARDA NI 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. 

 
● Els informes del 1r trimestre per a les famílies de          

l’alumnat de primària es lliuraran el divendres 20 de         
desembre.  
 

● Les famílies tant d’Infantil com de Primària podreu pujar a          
les aules el dijous 19 de desembre a les 16 hores per            
compartir una estona amb els mestres.  

 
● El primer dia d’escola del 2n trimestre serà el         

dimecres  8 de gener de 2020.  
 

 
 
 



 
 

 

● CONCERT DE LA FESTA D’HIVERN: 
  
                  Dijous, 19 de desembre a les 14.35 
              Divendres, 20 de desembre a les 9.10 
 
El concert es repetirà dues vegades, és a dir, serà el mateix            
concert. Ho fem per temes d’aforament del menjador. Per tant,          
hem dividit les famílies de manera equilibrada. Us demanem         
que intenteu respectar el torn que us ha tocat.  
 
Dijous, 19 de desembre: les famílies de les        
classes de P3A, P4A, P5A, 1rA, 2nA, 3r A, 4t i 5èA  
 
Divendres, 20 de desembre: les famílies de les        
classes de P3B, P4B, P5B,1rB, 2nB, 3rB, 5èB i 6è          
A/B 
 
Us demanem que per respecte a tots els infants i          
als mestres, no marxeu del menjador fins que        
s’acabi el concert (cada sessió tindrà una durada        
d’una hora aproximadament).  
 
Com bé sabeu, enguany participem a la Marató        
de TV3. Els dos dies de concert trobareu una         
capsa a l’entrada del menjador per tal de        
dipositar-hi el vostre donatiu.  
 
 
 
 
 
                                 Us desitgem que passeu unes bones vacances!  

   

 

                                             El claustre de mestres  


