CURS 2017-2018
JUNY
FULL INFORMATIU 8
Ja queda poc per finalitzar el curs i tots, alumnes i mestres, anem plens de feina: exàmens,
avaluacions, comiats, informes,...
Amb aquest full informatiu us volem recordar tot un seguit de dades importants d’aquest mes
de juny.

El dimarts 5 de juny comença l’horari escolar d’estiu.
Per tots els alumnes d’Infantil i Primària, l’horari serà intensiu de les
9 a les 13 hores.
SORTIDES DEL MES DE JUNY
P4: 14 de juny. Sortida al Trenet del Parc Catalunya (matí)
3r: 4 de juny. Recorregut del riu Tordera (Tot el dia)
5è: 4 de juny. “Natuparc”. Cerdanyola del Vallès. (Tot el dia)
1r, 2n, 3r, 4t: 1 de juny. Mostra teatral. Centre Cívic.Can Rull (matí)
6è A: 13 de juny. 3ª dosi de vacunes al CAP (matí)
6è B: 15 de juny. 3ª dosi de vacunes al CAP (matí)
CONCURS DE FOTOGRAFIA
El lliurament de premis del concurs es farà el dijous 21 de juny a les 9:30h.
JORNADES ESPORTIVES
Els nens i nenes d’Educació Infantil celebraran les jornades esportives els dies 5 i 6 de juny al
matí. L’alumnat de Primària participarà en aquestes jornades els dies 19 i 20 de juny. Tots i
totes cal que vinguin amb roba còmoda, fresca i sobretot vambes!

ENTREGA D’INFORMES A LES FAMÍLIES
El dia 22 de juny s’entregaran els informes de final de curs als alumnes de l’escola.
El dilluns dia 25 de juny, de 9 h a 13h , els i les mestres restaran a l’escola per qualsevol
dubte o aclariment que vulgueu fer dels informes.

QUOTA MATERIAL
Recordeu que ja es pot pagar la quota de material i llibres (140€) pel curs vinent 2018-19.
Aquelles famílies que encara tinguin deutes de pagament del material, no podran gaudir el
curs vinent dels llibres i materials socialitzats de l’escola. Hauran de comprar tots els llibres i
material escolar pel seu compte.
GRADUACIÓ DELS ALUMNES DE P5
Els familiars dels alumnes de P5 esteu convidats a l’acte de graduació dels vostres fills per tal
de celebrar el final de l’etapa d’educació infantil i el pas a l’etapa de primària. Aquest acte es
durà a terme al Centre Cívic de Can Rull el divendres 15 de juny al matí.
ACOMIADAMENT DELS ALUMNES DE 6è.
El divendres 22 de juny es realitzarà l’acte d’acomiadament dels alumnes de sisè, pels pares
i familiars, a l’escola sobre les 20:30h del vespre.

No hi falteu!!!

