CIRCULAR ESTIU

5è Primària

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES D’ALUMNES QUE FARAN 5è. de PRIMÀRIA EL CURS 2017-18
Benvolgudes,
Desitjant-vos un bon estiu per endavant, us fem arribar aquesta circular de cara al proper curs
per fer-vos coneixedors d’alguns detalls.
Començament de curs
- La Conselleria d’Ensenyament disposa que el nou curs escolar comenci per als mestres el
dia 1 de setembre i el dia 12 pels alumnes. Els alumnes de Cicle Superior entraran a les nou
del matí.
Llibres de text
-

Seguint el procés iniciat el passat mes de juny, totes les famílies que vàreu fer la comanda
dels llibres de text disposareu del lot de llibres pel setembre. Si voleu, podeu venir a
recollir la vostra bossa de llibres el dijous 7 setembre, en horari de 10’00 a 13’00 i de
16’00 a 18’00. Cas contrari, els entregarem al vostre fill/a el primer dia d’escola. (12 de
setembre).

Material escolar
Pel que fa al material escolar dels alumnes de Cicle Superior, cal tenir present, des del primer
dia, que:
- Cadascú ha de tenir el seu propi material.
- Demanem que sigui senzill i que els estoigs no siguin de material sorollós (llauna, fusta,...).
- El material necessari i imprescindible de Cicle Superior és el següent:
- Llapis, goma, maquineta, bolígrafs blau, negre i vermell (no punta fina), goma
d’enganxar, tisores, regle de 30 cm, compàs (que no sigui gaire senzill), escaire i
transportador (petits, per treballar en full dina-4). No s’ha de portar típp-ex.
- A cinquè han de portar cinc llibretes mida foli, de 50 fulls, amb quadrícula i sense
espiral.
- Una llibreta d’esborranys mida quartilla.
- Una carpeta amb separadors.
- Una carpeta senzilla per portar els deures, amb gomes i sense separadors.
- Una carpeta gran (DIN A3) de material senzill per plàstica.
- Calculadora.
- Poden aprofitar material del curs passat.
- Tot el material que portin els alumnes (xandall, llibres, bolígrafs, llapis...) cal marcar-lo
amb nom i cognom.
Observacions
-

Quan un alumne/a alteri l’horari escolar, cal anotar-ho a l’agenda o bé que els pares ho
notifiquin a l’escola a través de la plataforma.
Quan un alumne/a estigui malalt, cal notificar la seva absència el mateix dia.
Les peces d’abrigar cal que portin una veta per penjar-les. Convé que sigui llarga (uns 15
cm) per tal que passi pel penjador.
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Quotes i aportacions escolars
- Tota la informació sobre els costos i quotes dels serveis escolars del curs 2017-18 són a la
vostra disposició a la web de l’escola: www.escorialvic.cat

Activitats extraescolars
-

Trobareu la proposta d’activitats extraescolars pel nou curs a la pàgina web. El termini
d’inscripció és la primera quinzena de setembre. Feu la inscripció com més aviat millor per
previsió d’activitats. Les extraescolars començaran la setmana del dia 25 de setembre.

Per qualsevol dubte, l’escola estarà oberta a partir del dia 1 de setembre. També podeu
escriure un e-mail a escorialvic@vedruna.cat

Us saludem ben cordialment,

L’equip de direcció i les tutores de cinquè
Vic, juliol de 2017

R-E4-01-PRIM-16-Rev 01

