ESCALDES-ENGORDANY, 5 de juliol de 2019
Benvolguts pares,

Ens posem en contacte amb vosaltres per concretar-vos alguns aspectes del proper curs 2019-2020.
INICI DE CURS:
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA : Dilluns 9 de setembre.
Entrada: A. Josep Viladomat.
Horari: 9 a 13 h. i
15 a 17 h.

Als pares dels alumnes d’Educació Infantil “2,5” ,“3”, “4” i “5” anys us convoquem a UNA REUNIÓ
INFORMATIVA el dijous 5 de setembre a les 19:00 h. a la Sala d’Audiovisuals amb l’objectiu de
comentar el Projecte Educatiu de l’escola pel curs escolar 2019-2020. És una reunió pels pares, els/les
nens/es no poden assistir perquè no disposem de servei de guarderia.
Als pares dels alumnes d’Educació Primària ( 1r. a 6è.) us convoquem a UNA REUNIÓ
INFORMATIVA el dijous 5 de setembre a les 20:00 h. a la Sala d’Audiovisuals amb l’objectiu de
comentar el Projecte Educatiu de l’escola pel curs escolar 2019-2020. És una reunió pels pares, els/les
nens/es no poden assistir perquè no disposem de servei de guarderia.
ALTRES ASPECTES D’INTERÈS:
 Els alumnes de 1r i 2n de Primària surten per la porta lateral del carrer J. Viladomat.

 Creiem fonamental que els nens comencin el primer dia, doncs, se’ls facilita una més ràpida
adaptació.

 Els xandalls, les bates i els banyadors els podreu adquirir al Col·legi a la sala de l’AMPA (planta
baixa), els dies: 3 de setembre de les 12,00 h. a les 14:00 h. i el dia 5 de les 17:30 h. a les 18:45 h.
L’AMPA se’n fa responsable.
 Cal portar BATES, JAQUETES I EQUIPAMENT ESPORTIU MARCAT i amb una cinta per
poder-ho penjar.
 El servei de menjador començarà el primer dia de classe.

 Us recordem la importància de la PUNTUALITAT dels alumnes a l’escola. Els pares o responsables
han de JUSTIFICAR PER ESCRIT, tot retard o absència.
 Quan un/a alumne/a hagi de sortir del Centre, ha de portar una justificació escrita, (no pot ser via
telefònica). En cas de no tenir-la NO PODRÀ ABSENTAR-SE del Centre, segons el Decret de
prevenció i tractament de l’absentisme escolar BOPA nº 72.
 Insistim als pares de NO PUJAR A LES CLASSES. En cas de necessitar alguna cosa passeu per
Secretaria i us atendrem.
 Recordem que a Secretaria guardem els objectes perduts.

 RECORDEU QUE ENS HEU DE FER ARRIBAR L’ASSEGURANÇA ESCOLAR PEL
CURS 2019-2020.
Rebeu una cordial salutació,

Meritxell Vidal
Directora
•••

C/ Josep Viladomat s/n
AD700 Escaldes (Principat d'Andorra)
+376 821254
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