CIRCULAR ESTIU

2n Primària

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES QUE FARAN 2n DE PRIMÀRIA EL CURS 2018-19
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 12 de setembre pels 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 el divendres dia 7 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)
Material escolar i aspectes d’uniforme
Els alumnes de 2n han de portar:
- El seu estoig amb: llapis, goma, maquineta (si pot ser de pot), tisores, colors , retoladors i un
regle de 15-20cm. (no calen més coses). Es recomana que sigui material senzill i estoigs no
metàl·lics.
- Bata d’uniforme i xandall. Es manté el del curs passat. Al llarg del curs podeu fer els encàrrecs
a través de la Plataforma digital. Podeu emprovar la roba a la porteria de l’escola abans de
fer l’encàrrec.
- La bata de dinar (només els alumnes que es quedin a dinar a l’escola) la qual aniria molt bé
que fos ben diferent de la d’uniforme.
Observacions
- La motxilla per anar a l’escola pot ser mida mitjana. No cal una motxilla molt gran perquè
no han de transportar llibres durant el curs.
- Poseu, si us plau, vetes llargues (uns 15 cm.) a les bates, xandall i roba d’abrigar.
- Poseu, també, el nom a tot allò que sigui possible: llibres (preferible a fora), bates, roba,
bossetes, paraigües, material de l’estoig...
- A 2n primària, les famílies ja no han d’acompanyar els alumnes a les classes, donat que són
prou grans per pujar sols fins a la classe.
- Cal procurar seguir l’horari escolar de forma completa, de manera que, quan un alumne/a
algun dia no segueixi l’horari, és important que ho justifiqui i es notifiqui a la mestra.
Quotes i aportacions escolars
- Tota la informació sobre els costos i quotes dels serveis escolars del curs 2018-2019 estan a
la vostra disposició a la web de l’escola: www.escorialvic.cat , una vegada hagin estat
aprovades pel Consell Escolar.
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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 24 de setembre.

Per qualsevol dubte, l’escola estarà oberta a partir del dia 3 de setembre. També podeu
escriure un e-mail a vedrunaescorialvic@vedruna.cat
Us saludem ben cordialment,
L’equip de direcció i les tutores de 2n
Vic, juny de 2018

R-E4-01-PRIM-13-Rev 01

