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      L’estelet!                Full informatiu  

SETEMBRE  

12 - Inici del curs.  

26 - Finalització del termini per demanar beques 

relacionades amb NESE.  

30 - Reunió amb les famílies de Cicle Mitjà a les 

17:30h (edifici primària).  

OCTUBRE  

1 - Reunió amb les famílies de 1r d’ESO a les 17:30h 

(edifici secundària). 

2 - Reunió amb les famílies d’Educació Infantil a les 

17:30h (edifici primària).  

2 - Reunió amb les famílies de 2n d’ESO a les 17:30h 

(edifici secundària). 

3 - Reunió amb les famílies de 4t d’ESO a les 17:30h 

(edifici secundària) 

7 - Reunió amb les famílies de Cicle Inicial a les 

17:30h (edifici primària). 

8 -  Reunió amb les famílies de Cicle Superior a les 

17:30h (edifici primària).  

9 - Reunió amb les famílies de 3r d’ESO a les 17:30h 

(edifici secundària). 

  CALENDARI ! 

 

Les famílies que vulguin que el seu fill/a faci o dei-

xi de fer Formació Religiosa ho han de comunicar 

abans d’acabar el setembre. Gràcies!  

Us informem que: 

Aviat us passarem el primer bloc de pagament de les 

sortides i colònies de les diferents etapes educatives.  

Heu de saber que, de manera general, farem les se-

güents sortides i colònies:  

P3 - 1 sortida amb autocar + activitat, teatre al poble.  

P4 i P5 - Colònies, 1 sortida amb autocar + activitat, te-

atre al poble.  

Cicle Inicial - Colònies, 1 sortida amb autocar + activi-

tat, teatre fora del poble.  

Cicle Mitjà - Colònies, 1 sortida amb autocar + activi-

tat, teatre fora del poble.  

Cicle Superior - Colònies, 2 sortides amb autocar + acti-

vitat, teatre fora del poble.  

ESO - Colònies o Viatge, 3 sortides amb autocar + activi-

tat.  

Recordeu que s’han d’acomplir els terminis de pagament.  

Gràcies! 

 BLOCS DE PAGAMENT  
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Ja hem començat el curs i ens hem fet una 

foto ben maca que podeu veure al Bloc de cen-

tre!  

Activitats, projectes, nous 

aprenentatges, sortides, colòni-

es... I molt més!  

El nostre Eix Transversal: 

PLANETA TERRA i SOSTENIBILI-

TAT ! 

      Bon Inici de Curs!  


