
 

 

Democràcia, 20  -  25007  LLEIDA 

Tel.: 973 235 140  -  Fax: 973 237 646 

E-mail: col-sagradafamilia-lleida@xtec.cat 

9/06/2015 

A L’ATENCIÓ DE LES MARES I DELS PARES  D’ALUMNES  
DE PARVULARI I PRIMÀRIA 

 
Benvolguda família, 

 

Ens trobem ja a les acaballes de l’actual curs escolar i, per tant, us donem a conèixer algunes 

informacions que us seran de gran utilitat: 

 

CALENDARI DE FINAL DE CURS 
 

Tal com ja es va informar al començament del present curs, les classes finalitzaran el dia 19 de 
juny i durant els últims 5 dies lectius, del 15 al 19 de juny, la jornada de classe només serà en 
horari matinal, de 9 a 13 hores a Parvulari i Ed. Primària. 

 

JULIOL A L’ESCOLA A PARVULARI I A EDUCACIÓ PRIMÀRIA. 
 
A partir del dia 22 de juny i fins el 24 de juliol es desenvoluparà el servei JULIOL A 

L’ESCOLA/MOVIMENT JANER a Parvulari i Ed. Primària. 

S’ha d’haver fet la corresponent inscripció per participar en aquest servei. 

 

SERVEI DE MITJA PENSIÓ 
 

El servei de mitja pensió continuarà funcionant fins l’últim dia de classe. Del 15 al 19 de juny, 

els alumnes que l’utilitzin sortiran del Col·legi a les 14.30 hores. Aquest servei continuarà per 

als inscrits al Juliol a l’escola/Moviment Janer. 

 

SERVEI DE GUARDERIA 
 
El servei de guarderia continuarà funcionant de 7.45 a 9 hores. Aquest servei continuarà per als 

inscrits al Juliol a l’escola/Moviment Janer. 

No hi haurà servei de guarderia en sortir a la tarda a partir del 15 de juny de 2015. 

 

INFORMES D’AVALUACIÓ DELS ALUMNES 
 
Els informes d’avaluació dels alumnes de Parvulari es donaran l’últim dia del curs, 

conjuntament amb l’àlbum del treball realitzat per cada alumne/a. 

 

Els informes d’avaluació d’Educació Primària els recolliran els alumnes a la seva aula el dia 

30/06/2015 de 9.30 a 11 h. Si no s’han recollit en la data assenyalada, es podrà fer a la recepció 

del Col·legi. 

 

Atentament, 

L’Equip Directiu 

 


