
INFORMACIÓ CURS 2022/23

L’equip de mestres d’educació infantil estem preparant amb molta
il·lusió el començament del nou curs. Per facilitar-vos-ho, us
aclarim alguns punts claus dels primers dies:

Pares i mares de P3: la data de començament de curs serà el 5 de
setembre. Recordeu que haureu de portar la bossa de la muda de
recanvi, el full omplert “qüestionari per a les famílies”, la motxilla de
l’escola amb la bata, l’ampolla de plàstic i l’esmorzar (tot a dins) així
com el cartró identificatiu de la mascota de la classe, penjat a la
roba. El material per fer les activitats es facilitarà des de l’escola.
Les entrades i sortides es faran per la  porta de P3(porta de vidre)
del carrer Granollers. La porta s’obrirà a les 8:55h, 12:55h, 14:55h i
a les 16:55h.Els familiars només podeu accedir fins a les aules a
l’hora de recollir-los.

Pares i mares de P4 i P5: la data de començament de curs serà el
5 de setembre. 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 i la inicial del primer cognom.
També han de portar una bossa amb la muda de recanvi. La resta
de material se’ls facilitarà des de l’escola. Recordem que és
obligatori portar la motxilla de l’escola, amb la bata, l’esmorzar i una
ampolla de plàstic amb aigua.
Les entrades i sortides es faran per la porta principal del carrer
Granollers. Aquesta porta s’obrirà a les 8:50h, 12:55h, 14:50h i
16:50h. L’hora d’accés a l’interior de les aules serà 5’ més tard; a
les 8.55h i 14:55h. Els familiars entrareu al pati de davant del
parvulari, però només podeu accedir a l’interior de l’edifici a l’hora
de recollir-los.

Pel que fa al “full d’autorització a tercers” que podeu descarregar al
nostre web, dins l’apartat “Autoritzacions”, només l’haureu de
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portar renovat en cas d’haver fet algun canvi de persona
autoritzada.

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.

Bon estiu!!!
Equip de mestres d’Educació Infantil.
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