INICI DE CURS 2016-17

Benvolgudes famílies, us donem la benvinguda al nou curs escolar!
Tal com us dèiem a la circular de juliol, el primer dia de classe, 12 de setembre 2016, les
tutores baixaran a les 9.00 al pati a rebre l’alumnat. A les 4 s’obrirà la porta del pati perquè
pugueu recollir els vostres fills i filles a les classes, on hi haurà, a més de les tutores, els
monitors/es que es responsabilitzen de l’alumnat en la franja horària de migdia, piscina i
activitats de tarda.

Volem recordar-vos novament la importància d’alguns aspectes quotidians que, si els
complim, facilitem la tasca diària de tothom:


La puntualitat, tant a l’hora d’entrada com de sortida. L’alumnat de Primària inicia
les classes a les 9 del matí.



Els medicaments. Per l’administració de medicaments s’ha de seguir la normativa
que disposa el Departament d’Educació: “Per a administrar medicaments als
alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o
metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha
de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on
s’autoritzi al personal del centre docent que administri al fill o filla la medicació
prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.”



El control de la roba. Es perden moltes peces i la majoria NO ESTAN MARCADES.
També s’han de marcar els estris escolars (estoigs, colors...) que duen de casa.



Els tovallons i els embolcalls d’esmorzar. Com a escola verda, hem de recordarvos l’ús del tovalló/pitet. També hem de tenir cura amb els embolcalls de l’esmorzar:
que siguin sostenibles (eliminar el paper d’alumini) i que l’esmorzar sigui saludable
(entrepà i/o fruita i aigua de la font)

Podeu comprar els “boc’n rolls” (5€) del 13 al 16 de setembre, de 9.00 a 2/4 de 10, i de 4
a 2/4 de 5 a secretaria (Isabel)
Del 3 al 7 d’octubre també es vendran les samarretes de l’escola per a la Festa Major,
en el mateix horari: de 9 a 2/4 de 10 i de 4 a 2/4 de 5 a secretaria (Isabel)
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