CIRCULAR ESTIU

1r Primària

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES D’ALUMNES QUE FARAN 1r de PRIMÀRIA EL CURS 2019/20
Benvolgudes,
Desitjant-vos un bon estiu per endavant us fem arribar aquesta circular de cara al proper curs on
aportem alguns detalls de l’organització.
Començament de curs
-

La Conselleria d’Ensenyament disposa que el nou curs escolar comenci el dia 2 de setembre
per als mestres i el dia 12 de setembre per als alumnes.

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, ho podeu fer els dies 9 i 10 de 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)

Els alumnes que el curs 2019-20 faran 1r. de primària inicien una nova etapa.
A continuació us detallem alguns aspectes organitzatius que poden servir per a la vostra
organització. Alguns aspectes els ampliarem a la reunió de curs, juntament amb temes
pedagògics que us exposarem.
-

-

-

Els alumnes de 1r. de primària NO s’han d’acompanyar NI recollir a les classes.
Entraran sols a les nou del matí i a les tres de la tarda.
Faran fila al lloc del pati on la mestra ja indicarà el primer dia de curs i aquí és on els heu de
deixar cada dia.
Entraran cap a les classes acompanyats de la mestra tutora o d’una mestra especialista.
Agrairíem que els pares s’esperessin darrera de totes les files i que a la 13h. i les 17h. no
s’acostin als vidres de les aules per respectar el ritme de les aules.
Sortiran sols a la una del migdia i a les cinc de la tarda.
És molt important que determineu amb el vostre fill/a un lloc (punt de referència) on esperarse en cas que la persona que l’ha de recollir arribi tard.
Si voleu que els vostres fills vagin a buscar germans a altres classes de l’edifici és important
que ho comuniqueu a la tutora.
Els alumnes que faran l’àrea de música a l’Escola de Música de Vic hi aniran dins l’horari
escolar, a les hores que es determinin. Sortiran i entraran de l’Escorial acompanyats per
professors de l’Escola de Música de Vic.
Pels alumnes que s’han apuntat a alguna activitat extraescolar:
Recomanem que el primer dia de l’activitat, a les 5h de la tarda els nens vagin acompanyats
d’algun familiar al lloc on hi hagin els monitors (pista, pati central). Cal avisar a la tutora dels
dies que realitza alguna activitat. Us recordem, també, que la inscripció les activitats és dins
de la primera quinzena de setembre. Trobareu el llistat de propostes a la pàgina web.
Els llibres de text han de portar el nom de l’alumne a la portada (no a les pàgines interiors).
Cada dia del curs hauran de portar una bosseta de roba (com a parvulari) o una motxilleta
petiteta, penseu que només ha de servir per portar l’esmorzar i si s’escau alguna joguina.
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- Per l’esmorzar de l’escola, la carmanyola amb fruita o entrepà. A primària recordar-vos que
els nens esmorzen al pati.
- Tots han de portar la bata d’uniforme.
- Pels alumnes que es quedin a dinar a l’escola és molt interessant que la bata de dinar sigui
diferent de la d’uniforme.
- Poseu vetes llargues (uns 15 cm.) i marqueu amb el nom tot el que sigui possible: jaquetes,
bates de classe, bates de dinar, xandall, bosseta d’esmorzar, paraigua, estoig, material de dins
l’estoig....Veiem que van molt bé les vetes de merceria amb el nom imprès: es poden cosir,
enganxar, penjar a cremalleres d’estoigs, de motxilletes, al paraigua, a les tisores...etc.
-

-

-

Actualment la forma de comunicació més important entre escola i pares és la plataforma
digital. Us aconsellem que prengueu l’hàbit d’entrar a la web www.escorialvic.cat, posar el
vostre codi personal i accedir a la plataforma. Aquí hi trobareu molta informació de l’escola i
del curs. És molt necessari que les famílies disposeu de correu electrònic i que us assegureu
que l’escola el té ben registrat.
Si canvieu d’email, de telèfon fix o mòbil.... deixeu-ne constància a la porteria de l’escola.
També podeu canviar la vostra adreça electrònica des de la plataforma digital. En tot cas, és
important assegurar la bona comunicació.
“Els menús” del menjador escolar es podran consultar a la pàgina web.

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 30 de setembre. Entre
els dies 12 i 27 de setembre s’oferirà un SERVEI D’ACOLLIDA DE 17’00 a 18’30 de la tarda.
L’horari d’acollida matinal començarà el mateix dia 12 de setembre.
Per qualsevol dubte, l’escola estarà oberta a partir del dia 2 de setembre. També podeu
escriure un e-mail a vedrunaescorialvic@vedruna.cat
Us saludem ben cordialment,
L’equip de direcció i les tutores de 1r de primària
Vic, juliol de 2019
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