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Curs 2016-17

Benvolgudes famílies: aquí teniu uns recordatoris de cara a finals de curs.
DOCUMENTACIÓ A RETORNAR: Abans del divendres 9 de juny cal que torneu emplenats els següents documents:
- COMPROMÍS REUTILITZACIÓ LLIBRES DE TEXT 2017-18: Les famílies que s’acullin al programa de
reutilització de llibres de 1r a 6è han de tornar signat el compromís.
- SORTIDES CURS 17-18: cal que ens retorneu el paper conforme el vostre fill/a assistirà a les sortides que es
programin el proper curs. En cas afirmatiu, el primer rebut se us passarà pel banc.
- FULL DE CONFIRMACIÓ DE PLAÇA: tant si el proper curs esteu a l’escola com si canvieu d’escola, cal que
ens retorneu el full complimentat.
FESTIVAL FI DE CURS: El festival serà el dimarts 20 de juny a les 19:00h. Properament us arribarà més informació.
VACANCES D’ESTIU: El dimecres 21 de juny és l'últim dia de classe.
LLIURAMENT D’INFORMES.
- A Ed. Infantil: el dimarts 20 de juny. Per parlar amb les mestres, el dijous 29 de juny, de 10h a 12h.
- A Primària: el dijous 29 de juny, de 10h a 12h.
PAGAMENTS CURS 2017-18: Les dates en les que es passaran els rebuts domiciliats seran les següents:
- Quota llibres: 12 de juliol (Ed. Infantil i C.Inicial) i 13 de juliol (C.Mitjà i C.Superior)
- Quota material: 11 d'agost (Ed. Infantil i C.Inicial) i 14 d'agost (C.Mitjà i C.Superior)
- Quota sortides (1r pagament): dia 15 de setembre. Import: 40€
Si heu canviat el compte bancari, heu de passar per secretaria abans del divendres 16 de juny per comunicar-nos el
nou número de compte. Heu de portar una fotocòpia on consti aquest número.
En cas que un rebut sigui retornat, les famílies es faran càrrec de la comissió de devolució.
Més endavant es donarà informació sobre les quantitats que es cobraran pels dos primers conceptes.
ESTOIGS: recordeu que, de cara al proper curs, l'alumnat de 3r a 6è ha de portar de casa el seu estoig.
El curs de tercer ha de portar a l’estoig: llapis, goma, maquineta amb dipòsit, bolígraf negre, bolígraf vermell
i un regle de 15 cm.
Els cursos de quart, cinquè i sisè han de portar a l’estoig: llapis, goma, maquineta amb dipòsit, bolígrafs
blau, negre i vermell i un regle de 15 cm.
COMUNICACIONS ESCOLA:

pel proper curs escolar 2017-18, totes les comunicacions de l’escola es faran

exclusivament via correu electrònic i ja no es donaran en paper. Totes les famílies que actualment no rebeu
comunicació per aquesta via haureu de passar per Direcció o secretaria per facilitar-nos una adreça de correu
electrònic.
REVISTA ESCOLAR: la revista d’aquest curs es publicarà en format digital i la podreu consultar a la nostra pàgina
web.

A reveure i bon estiu a tothom!
La Direcció

Badalona, 6 de juny de 2017

