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A l’atenció dels pares i mares dels alumnes de 3r EP 
 
Benvolguda família, 
 
Un nou curs ha començat i, amb il·lusió renovada també els grups del Moviment Janer ens 
organitzem per reprendre el camí. Abans de res, agrair-vos la confiança que heu dipositat en el 
Col·legi en voler que el vostre fill/filla iniciï la catequesi del Sagrament de l’Eucaristia dins el 
marc de l’escola. És un plaer per a nosaltres poder-vos fer costat en la vostra tasca educativa. 
  
Com ja us vàrem informar a finals del curs passat, les sessions de catequesi de primer any 
(nens i nenes de 3r d’Ed. Primària) tindran lloc els dimecres de 14 a 15 hores.  
La catequesi començarà el proper 5 de novembre. 
 
Per tal de poder explicar-vos amb més detall tot el referent a aquestes sessions, donar-vos a 
conèixer el nostre projecte, i per poder donar resposta als vostres dubtes i suggeriments us 
convoquem a una reunió de pares i mares el proper dimecres 29 d’octubre de 2014 a les 

17:15 h al col·legi. 
 
Comentar-vos que la quota anual d’inscripció per a aquest curs 2014-15 és de 20,00 €, i inclou 
el Catecisme, el llibre de treball i el material utilitzat aportat per l’escola.  
Els llibres se’ls hi donarà als nens i nenes el primer dia de catequesi. 
 
El pagament es realitzarà en efectiu a la recepció de l’escola, abans del proper 4 de 

novembre. 
 
Sense més, agrair-vos de nou la vostra confiança i animar-vos a assistir a la reunió prevista per al 
29 d’octubre. 
 
Rebeu una cordial salutació,                   L’Equip de Catequistes. 
 

BUTLLETA DE RETORN 
EN / NA ______________________________________________________________________ 
del curs_________sabem que es fa la reunió informativa sobre la catequesi de la Primera 
Comunió el proper dimecres 29 d’octubre a les 17:15 h al col·legi. 
 
Hi assistirem? Sí       (     )  (Marqueu amb una creu l’opció triada) 
  No     (     ) 
 
Lleida, _____  d’octubre de 2014                                      Signatura del pare/mare 


