
INFORMACIONS DEL MES DE JUNY                CURS 2014-2015 
 
 
Benvolgudes famílies,  
Us passem diverses informacions relacionades amb els darrers dies del curs: 
 
HORARI  a partir del dia 8 de juny.  

Horari lectiu per Educació Infantil i Primària   Matí de 9 a 1 

Servei de menjador   d’1 a 2/4 de 4 

Servei d’acollida de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 .... 1€ cada dia  

(l’imprès l’ inscripció adjunt també el podeu 

demanar a consergeria) 

MENJADOR ESCOLAR 

L’horari de menjador és d’1 a 2/4 de 4. S’han de recollir els nens i nenes entre un i 
dos quarts de quatre per la porta principal del carrer Llobet.  Els alumnes que pleguin 
sols ho faran a dos quarts de quatre. Els nens i nenes de P3 seguiran fent la 
migdiada. Cal retornar el llençol net, etiquetat amb el número corresponent, a 
consergeria la setmana del 22 al 26 de juny de 9 a 14 hores. 
També us farem arribar la circular per inscriure-us al menjador el curs 2015-2016 per 
anar fent una previsió. 
 
COMIAT  DELS NENS I DE LES  NENES DE 6è 

El dijous 18 de juny a 2/4 de 10 acomiadarem les noies i  nois de sisè. 
Les seves famílies estan convidades a l’acte. 
 
CLOENDA DEL CURS 

El dia 12 de juny celebrarem la festa de cloenda del curs amb el tradicional sopar al pati de l’escola. 
 
DARRER DIA DE CURS 

El dia 19 serà l’últim dia lectiu.  

Educació infantil i Cicle Inicial faran jocs de cucanya al pati i es menjaran un gelat.  

Cicle Mitjà i Cicle Superior aniran a la Salut. 

 
INFORMES DEL TERCER TRIMESTRE 

 Amb l’últim informe s’hi adjuntarà la documentació necessària pel proper curs. Aquesta 

informació també la trobareu a la web. 

 Als alumnes de 6è se’ls entregarà l’HISTORIAL ACADÈMIC. Aquest document és el resum 

oficial i final de notes del seu pas per primària, per tant es tracta d’un paper important i que 

s’ha de conservar.  

Si hi ha alguna família que vol  parlar amb la tutora, un cop acabat el període lectiu, pot demanar 

hora, pel dia 26 de juny. 

   
 

Sabadell, 22 de maig de 2015 


