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10 de juny de 2019
Informacions generals
El dia 27 de juny, les diferents tutores (excepte 6è) estaran a l’escola per si
s’ha de fer alguna consulta o es vol parlar d’algun aspecte.
Avui es repartirà el full per autoritzar el pagament de material pel curs 20192020. Només sortirà la part que es cobrarà aquest mes de juliol, que serà de
80€. La resta sortirà al setembre junt amb la inscripció a l’AFA, ja que encara
s’han de concretar necessitats i possibles canvis en les formes de pagament.
Les possibles tutories de cara al curs vinent, tot i que es pugui haver parlat en
alguna reunió, són provisionals. Hi ha vàries persones que no formen part de
la plantilla fixe del centre i fins a finals de juliol no sabrem la plantilla definitiva.
De vegades, un sol canvi de persona pot fer variar diferents grups-classe.
Durant aquest més de juliol, es fa a l’escola el casal d’estiu organitzat per la
Fundació Marianao i l’AFA del centre. Si alguna família ha de tractar algun
tema amb direcció i secretaria, pot demanar cita.

Calendari 2019-2020
-

El curs començarà el 12 de setembre de 2019 i acabarà el 20 de juny
de 2020.
Les vacances de Nadal seran del 21 de desembre de 2019 al 7 de
gener de 2020.
Les vacances de Setmana Santa seran del 4 al 13 d’abril de 2020.
Els dies festius de lliure disposició, s’aprovaran en el consell escolar
d’aquest dijous, 20 de juny.

Important: Informes
Hi ha problemes importants que afecten al sistema informàtic del Departament
d’Educació, podeu veure la repercussió que això ha tingut en mitjans de
comunicació en un exemple, clicant aquí.
Us comuniquem com tenim les nostres previsions:
- Els informes redactats s’enviaran per correu electrònic a totes les famílies
del centre, durant aquesta setmana.
- Els informes de final de cada curs de primària (notes), s’enviarà també per
correu electrònic. Està previst que sigui aquesta setmana, si no és
possible haurà de ser la setmana vinent. Us informarem del que sigui.
- Els alumnes de 6è rebran l’informe individual de les proves de
competències bàsiques en format paper, dimecres 19.
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Novetat: administrativa
Ha començat a treballar al centre una nova administrativa, es diu Mònica i farà
les tasques i l’horari que feia abans la Carme (mitja jornada)

Recordatori 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.

Recordatori: Vestuari festival fi de curs
P3

Pantaló o faldilla de color fosc.
Samarreta d’abella del carnestoltes o, si no pot ser, una de color
groc o negre.

P4

Pantaló o faldilla texana.
Samarreta de colors fluorescents o negre, més una gorra.

P5

Texans o faldilla. Samarreta de color negre. Una cinta de roba de
color (50 cm. màxim de llargada).
Una pinta de cabells per als nens i un pintallavis per les nenes.
Tots unes ulleres de sol.

1r

Vestuari normal.
Si algun nen o nena ha de portar alguna cosa especial ja ho dirà la
tutora.
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2n

Pantaló o faldilla de color fosc.
Samarreta del color que s’indiqui a l’agenda de cada nen o nena.

3r

Pantaló o faldilla de color fosc.
Samarreta blanca i un mocador per portar al cap.

4t

Pantaló o faldilla de color fosc.
Samarreta vermella o negre (si és possible sense dibuixos).

5è

Vestuari de la Cantània, més els guants blancs.

6è

Nois pantaló texà i samarreta blanca.
Noies faldilles de colors i samarreta com vulguin.

