24 de maig de 2018
COMUNICAT INFORMATIU DE FI DE CURS
Benvolguts,
Us presentem a continuació algunes informacions molt concretes referents al final d’aquest
curs.
CATIFA FLORAL
27 de maig: L’AMPA de l’escola participa de la catifa floral. Més informació a l’AMPA.
REUNIÓ FAMÍLES D'ALUMNES QUE COMENCEN P3
13 de juny a les 18:00h. A les aules d'Infantil.
FESTA DE L’AMPA:
17 de juny: Durant el matí (10:00 a 14:00h) tindrà lloc la tradicional festa organitzada per
l’AMPA als patis de l’Escola.
COMIAT ALUMNES 4t ESO
21 de juny, a les 18:00h, a l’Església. Cerimònia de Comiat i refrigeri al porxo de l’Escola.
JORNADA INTENSIVA i FI DE CURS
Tal i com es va aprovar en Consell Escolar, aquest curs hi haurà jornada intensiva a tots
els nivells de l'escola des del 18 al 22 de juny. Les classes finalitzaran el dia 22 de juny
al migdia.
PERÍODE DE MATRICULACIÓ ALUMNES NOUS
Del 21 al 27 de juny per EI, EP i 1rESO
Del 25 al 29 de juny per 2n, 3r i 4t d'ESO
LLIURAMENT DE NOTES I INFORMES
28 de juny: Lliurament de notes i d’informes. Horaris d’acord amb la persona tutora.
REUNIÓ INFORMATIVA PER 1rESO: PROJECTE ESCOLA DIGITAL
28 de juny a les 18:00h al teatre de l’Escola. Convocatòria per explicar el Projecte Escola
Digital d’ordinadors personals a l’aula per a les famílies que l'any vinent comencen l'ESO.
Presentació, forma d’adquisició i pagament del model d'ordinador que recomana l'escola.
LLIBRES DE TEXT PROPER CURS i ADQUISICIÓ DE ROBA ESPORTIVA
En breu us farem arribar informació molt detallada en relació a aquests temes.

Us desitjo en nom propi i en el de tot el personal de la nostra escola, que tingueu un bon
final de curs!
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