
Estimats pares i mares dels alumnes de 1r de Primària:

El curs 2022-2023 els vostres fills/es començaran una nova etapa escolar: Primària.
Una nova etapa on no només creixeran en alçada sinó com a persones: en valors,
habilitats socials, sentit de la responsabilitat i autonomia personal. Els/les mestres del
Cicle Inicial els acompanyarem en aquest procés i vetllarem perquè així sigui.

Us volem comunicar alguns aspectes que considerem interessants que sapigueu
abans de començar el curs:

● El primer dia de curs tots els nens/es que han comprat els llibres a l’escola, els
trobaran a la seva aula. Els nens/es que els han comprat fora, els hauran de portar
aquest primer dia, amb el nom posat amb llapis. Cal que comproveu que siguin
els correctes i que no presentin errades d'impressió.

● En aquest Cicle necessiten portar una motxilla, amb o sense rodes, per portar la
bata, l’esmorzar diari i la "carpeta viatgera".

● La carpeta viatgera la proporcionarà l'escola. NO cal comprar-la. Aquesta carpeta
“viatjarà” diàriament de casa a l’escola i de l’escola a casa. Haurà de portar a dins,
diàriament, el llibre de lectura, l’agenda i, de vegades fulls, o fitxes de treball que
tinguin per acabar o bé com a deures.

● El material que els vostres fills/es necessiten el trobaran a l’aula. Però si cal que
portin dos estoigs, tipus bossa, buits, amb cremallera, de roba o plàstic. Penseu
que hi ha de cabre 24 colors de fusta, 24 “plastidecors”, un regle de 16 cm., un
llapis i una goma (tot això ho proporciona l’escola dins del material). Cal posar el
nom a fora de cada estoig. També pot ser un estoig gran que tingui dos o tres
compartiments degudament separats.

● Els llapis de colors, els “plastidecors” i els retoladors els portaran a casa el
primer dia del curs. Si us plau, poseu el nom a cadascun rascant en el cas dels
colors, o bé posant una etiqueta petita a cada “plastidecor” i a cada retolador,
reforçada amb cinta adhesiva transparent (cel·lo).

● L’agenda (que sempre ha d’estar dins la “carpeta viatgera”) serveix d’enllaç entre la
tutora del vostre fill/a i vosaltres.

● Les entrades i sortides es faran per la porta del carrer Estoril. Aquesta porta
s’obrirà a les 8:50h, 12:55h, 14:50h i 16:50h. Cada curs tindrà un punt de trobada
que el/la mestre indicarà als alumnes i 5’ més tard entraran a les aules. Les
famílies només podeu accedir a l’escola a les 16:50h per recollir-los.

Durant el mes de setembre tindrem la reunió de pares i mares i contestarem
gustosament totes les vostres qüestions que afectin el funcionament del curs.

Equip de mestres del Cicle Inicial de Primària
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