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                          Circular informativa núm. 12 
 
 

Benvolgudes famílies,  
 

Ja ens queda poc més d’una setmana per acabar el curs i us volem informar d’algunes qüestions i 
activitats que tenim programades i que us poden interessar.  
  
 

Enguany les classes acaben el dia 21 de juny; aquest dia es farà la tradicional entrega de 
diplomes dels alumnes de P5 i sisè, aproximadament a les 9:15 hores, com a cloenda de l’activitat 
de padrins de lectura, al pati de dalt de l’escola. A continuació (al voltant de les 10.00 hores) 
farem l’entrega de diplomes i orles als alumnes de sisè que s’acomiaden de la nostra escola. 
Les famílies podreu assistir als dos actes entrant per la porta del pati de dalt que s’obrirà poc 
abans de començar l’acte. Us hi esperem! També, i com ja és tradicional al nostre centre, l’últim 
dia del curs farem una gimcana en la que participaran tots els alumnes de primària de l’escola i els 
alumnes d’educació infantil aniran al Planeta Màgic. 
 

De cara al proper curs escolar 2016-2017 us volem informar que començarà el dilluns, 12 de 
setembre. L’horari continuarà essent de 9:00 a 12:30 pel matí i de 15:00 a 16:30 per la tarda. Com 
els altres anys, el calendari es facilitarà juntament amb la circular d’inici de curs i amb anterioritat 
s’exposarà al taulell d’anuncis del centre i es publicarà a la nostra Web. 
  

Els llistats corresponents als llibres i material pel curs vinent, del que s’entregarà una còpia a 
cadascun dels nostres alumnes, també s’exposaran al tauler d’anuncis de l’escola a finals de juny i 
a la nostra pàgina Web. 
 

Des de fa uns quants anys a la nostra escola posem en pràctica un projecte de material escolar 
comú, que ens va força bé per tal d’evitar la demanda continuada de petites quantitats de diners 
i/o materials de treball i per poder adquirir-los de manera conjunta i més econòmica. La quota 
d’aquest material escolar comú corresponent a tot el curs escolar 2016-2017 serà de 40 euros per 
als alumnes d’educació infantil i de cicle mitjà i superior (3r, 4t, 5è i 6è de primària) i de 65 
euros per als alumnes de cicle inicial (1r i 2n de primària), tota vegada que hem suprimit bona 
part dels llibres i quadernets en aquest cicle i és l’escola qui proporciona material suplementari 
divers i fa les fotocòpies pels alumnes. El material que s’adquirirà amb aquests diners el podreu 
consultar properament al tauler d’anuncis del centre i també a la nostra web. Caldrà fer un ingrés a 
La Caixa, mitjançant el codi de barres que s’adjunta a aquest escrit tot fent constar el nom i 
cognoms del vostre fill/a (si us plau no fiqueu el nom de qui fa l’ingrés!) i, si és possible, el curs 
que farà. L’ingrés s’ha de fer entre els dies 20 de juny i 22 de juliol,  ambdós inclosos. (1)  Si el 
pagament es fa fora d’aquest termini és molt possible que s’hagi d’abonar una comissió bancària.   
 
Pel que fa a la nostra revista escolar la continuem editant en format digital. La podeu trobar a la 
web del centre. Ara bé, si algú té interès en adquirir-la en paper pot dirigir-se a la secretaria de 
l’escola i, abonant 3 euros, se li facilitarà un exemplar. 
 

Per últim, des del menjador ens comuniquen que les inscripcions pel curs vinent tant de menjador 
com d’acollida es podran fer el dimecres i dijous, dies 7 i 8 de setembre, de les 9.00 a les 17.00 
hores.  
 

La Direcció i l’equip de mestres us desitgem a totes i tots unes bones vacances! 
 
Altafulla, 13 de juny de 2016 
 

(1)  En el cas de que tingueu alguna dificultat amb el codi de barres, podeu fer l’ingrés al 
següent compte de l’escola a La Caixa:  2100 1133 78 0200106774  
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