
Barcelona, juny 2022

Benvolguts pares i mares de 3r i 4t de primària,

Us adjuntem alguns dels aspectes que cal tenir presents de cara al nou curs escolar.

A partir de 3r de Primària el material escolar d’ús personal (llapis, goma, maquineta,

colors, retoladors, tisores,...) l’han de portar els alumnes el primer dia de curs.

● Els alumnes de 3r necessiten tenir dos estoigs, un petit amb dos llapis, la

goma, la maquineta, les tisores, la cola de barra i un regle de 20 o 30 cm ; i

l’altre amb els colors i els retoladors normals.

● Els alumnes de 4t necessiten tenir dos estoigs, un petit amb els bolígrafs,

el llapis, la goma, la maquineta, les tisores, la cola de barra i un regle de 20

o 30 cm ; i l’altre amb els colors i els retoladors normals.

Si us plau, és necessari que tot estigui marcat.

1. 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 durant els primers dies de curs.

2. La resta de material com ara l’agenda, les llibretes, la carpeta separadora ...

se’ls proporcionarà des de l’escola.

3. Les entrades i sortides dels alumnes de 3r de primària es faran per la

porta del carrer Estoril i les de 4t de primària es faran per la porta del

carrer Granollers. 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.

Bon curs escolar!
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