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Valoració
La setmana vinent rebreu un qüestionari de valoració on volem saber la
vostra visió sobre diferents aspectes del funcionament del centre. Per poder
millorar necessitem que ens digueu, segons la vostra opinió, quins aspectes
cal millorar i quines coses penseu que funcionen bé.

Últimes setmanes curs
Us recordem que el dilluns dia 10 de juny és festiu local i que a partir de l’11
de juny i fins al final de curs hi ha horari de jornada intensiva. Les classes
seran de 9 a 13 hores i el menjador de 13 a 15.30 hores.
El dia 21 de juny és el darrer dia de classe i es farà un festival de fi de curs a
Can Massallera. Ja us enviarem l’horari. Es donaran dues entrades per
família per raons d’aforament.

Acollida dies jornada intensiva
A la pàgina web teniu el formulari per apuntar-vos al servei d'acollida que
s'ofereix durant els dies de jornada intensiva.
El termini per inscriure's acaba el dia 31 de maig.
En el full també hi ha tota la informació de preus i horaris.
Podeu accedir clicant aquí

Informes alumnes
Us informem que l’informe parcial i el global de fi de curs, s’enviaran per
correu electrònic en format PDF.
En cas de necessitar un informe oficial signat i segellat a mà ens ho podeu
demanar en qualsevol moment.

Incidència administrativa
Us comuniquem que seguim sense administrativa al centre. En principi ja
s’ha nomenat a una persona, però estem esperant que s’autoritzi el trasllat
des del seu departament.
Intentarem que aquesta situació no afecti el nostre servei, però pot haver-hi
algun petit desajustament a l’hora de fer algun tràmit administratiu (certificats,
correus...). Els membres de l’equip directiu seguim assumint les tasques
corresponents al lloc d’administratiu.
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Cooperativa 6è
Demà, dijous 23 de maig, es fa el mercat de les
cooperatives escolars, de 9 a 13 hores, al mercat de la
Muntanyeta.
Els nostres alumnes de 6è han muntat la cooperativa
ASFI

