Informacions Famílies
7 de juny de 2019
Valoració
Aquest cap de setmana acaba el termini per respondre el qüestionari de
valoració. El dilluns 10 ja no entraran més respostes.

Podeu accedir clicant aquí
Recordatori reunions tancament curs
Les reunions de tancament de curs es faran a les 17 hores, els dies que es
marquen a continuació:
P3 divendres 14/6 1r dimecres 12/6 4t dimarts 18/6
P4 dimecres 19/6

2n dijous 13/6

5è Dimarts 11/6

P5 Dilluns 17/6

3r Dimarts 18/6

6è Dimarts 18/6

Festival fi de curs
El festival de fi de curs tindrà lloc a Can Massallera el dia 21 de juny pel matí.
Es faran dues sessions de la forma següent:
1ª Sessió, a les 10 hores:
- Actuen tots els alumnes de l’escola.
- Assisteixen famílies d’infantil, tinguin o no germans a primària (per
això actuen tots).
- Es donen únicament dues entrades per família, per raons d’aforament.
2ª Sessió, a les 11.45 hores:
- Actuen els alumnes de primària (mitjans i grans).
- Assisteixen famílies de primària que no tenen altres fills o filles a
infantil.
- Es donen únicament dues entrades per família, per raons d’aforament.
Els diferents grups aniran actuant durant la sessió i, al final, faran alguna
cançó tots junts.
Els grups de petits baixen en autocar i tornen a l’escola cap a les 11.30
hores.
En el cas de primària, els grups baixaran a peu (com ja es va fer en els Jocs
Florals). Aquest any es dóna la possibilitat de que els alumnes vagin
directament a Can Massallera o vinguin a l’escola. També (això ja es feia),
que puguin marxar amb la seva família. Es donarà un paper a cada família
per poder fer una previsió.
Dimarts vinent un enviarem informació del vestuari.
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Informació empresa menjador i extraescolars
Acollida dies jornada intensiva
Recordeu que avui acaba el termini
Podeu accedir clicant aquí
Menjador jornada intensiva
Avui acaba el termini per avisar si no es farà ús del menjador durant la
jornada intensiva.
Recordem que l’horari del servei de menjador es de 13h a 15:30h. No
s’obriran portes abans de l’horari establert. La sortida es farà:
 15 a 15:30h per la porta principal.
Cal informar a la coordinadora abans del divendres 31 de maig:
- e-mail: menjadorvicenteferrer@gmail.com
- via telefon/whatsapp: 630 13 72 96 (Carol Sánchez).

Recordatori activitat medi ambient
Com bé sabeu, cada any es celebra
la setmana de la natura. Aquest
2019, a l'espai de Torre de la Vila
tindrem la possibilitat de descobrir el
món de les abelles.
Al llarg del curs treballem colze a
colze amb aquest centre d'Educació
Ambiental. Així que des de l'escola,
us fem extensiva l'activitat deixant
sortir el vostre nen o nena interior i
així poder jugar i aprendre sobre les
desconegudes abelles.
Us hi esperen el proper diumenge 9
de juny, a partir de les 9:00- 9:30.
Si algú sap segur que hi anirà ens ho
pot dir responent a aquest correu, ja
que ens demanen quants de
nosaltres tenim intenció d'anar donat
que ens conviden a esmorzar
entrepà i una peça de fruita.
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Informació AFA
Com sabeu l’AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes. (abans AMPA). Us
enviem un missatge seu, tot i que en principi només vagi adreçat a aquelles
famílies que, de forma voluntària, en formeu part:

