
 
CURS 2017 / 2018 

 
 
 
Benvolguts pares i mares: 
Us fem arribar les indicacions bàsiques per començar el nou curs 2017–2018, així com 
la llista de materials que cal que prepareu durant l’estiu. 
A començaments de setembre us farem arribar l’assignació de tutories, 
coordinacions,... ja que encara hi ha alguns aspectes pendents. Rebreu també en 
aquell moment el calendari amb les festes d’escola. 
 
 
HORARIS 
 
El curs escolar començarà el dimarts 12 de setembre, l’horari serà de 9:00h a 12:30h 
i de 15:00h a 16:30h, tret de l’alumnat de P3 que tindrà una entrada progressiva.  
 
 
 
 
 
PLA ESPECIAL D'ATENCIÓ A ALUMNES DE P3 (PICAROLS) 
 
Per tal d'afavorir una millor adaptació dels nens i nenes de P3 (Picarols), que són nous 
a l'escola, hem organitzat la seva arribada de la següent manera: 

- Grup 1 de nens i nenes de P3 (Picarols): 
Dimarts dia 12 vindran de 10:00h a 12:30h. Dimarts a la tarda no vindran. 
Dimecres dia 13 no vindran al matí, només vindran de 15:00h a 16:30h. 
 

-    Grup 2 de nens i nenes de P3 (Picarols):  
      Dimarts dia 12 no vindran al matí, vindran a la tarda de 15:00h a  

     16.30h. 
      Dimecres dia 13 vindran de 10:00h a 12:30h. A la tarda no vindran. 
 

-  Dijous dia 14 vindrà tothom en horari normal, de 9:00h a 12:30h i  
   de  15:00h a 16:30h. 

 
 
Abans de començar el curs, el dimecres  6 de setembre de 10:00h a 11:00h, tots els 
nens i nenes que faran P3 han de venir a l’escola amb el material de la llista que us 
adjuntem per deixar-lo a la classe i començar a familiaritzar- s’hi. 
 
 
 
RECOMANACIONS GENERALS 
 
Cal marcar i posar vetes a totes les peces de roba de posar i treure: bates, abrics, 
anoracs, roba de gimnàstica, etc. 
Us demanem que aneu amb compte amb el que porten els nens i nenes per a les 
celebracions. Hi ha bones alternatives a les desaconsellables bosses de dolços: pastes, 
galetes, talls de coca,... Controleu, igualment, les quantitats. De les diferents 
possibilitats, cal que només n’escolliu una. 
 
 
 
 



ENTRADES I SORTIDES 
 
L'entrada dels alumnes d’ Educació Infantil i Primària es farà pel carrer Rector 
cantonada Agustí Montal. Els nens i nenes d’Educació Infantil els podeu acompanyar 
fins al seu badiu i els  de Primària entraran i pujaran sols a les seves classes. 
La sortida d’alumnes d’ Infantil es farà pel carrer Rector cantonada Agustí Montal i la 
sortida dels alumnes de Primària es farà per l’Avinguda Martí Pujol.  
 
La porta d’ E. Infantil només restarà oberta en horari d'entrada i sortida d'alumnes. Al 
llarg del dia estarà tancada. Totes les gestions fora d'aquest horari així com alumnes 
que arribin amb retard s'atendran per la porta principal del Centre, l’Avinguda Martí 
Pujol. Quan un alumne arribi tard, tant al matí com a la tarda, s’ha d’esperar a la 
porta principal que es tornarà a obrir a les 9:15h i a les 15:15h 
 
 
MENJADOR I CANGUR 
 
Totes les famílies que necessiteu el servei de Menjador i/o Cangur de 8h a 9h heu de 
parlar directament amb la persona encarregada d'aquest servei: 
 

Montserrat Fradera. 

Telèfon 606680578  de 9:00h a 10:00h els dies laborables de l’ 1 al 

12 de setembre. 

Atenció: Cal que notifiqueu, a la responsable, la data concreta que començareu a fer 
ús del servei.  
 
 

 
LLIBRES I MATERIAL 
 
Us detallem en un full annex, aquells llibres i/o material que necessiten els/les 
alumnes. Si cal afegir alguna cosa, ja us ho direm quan comenci el curs. 
 
Els alumnes que faran primer de primària s’incorporen al programa de socialització de 
llibres. Us adjuntem els objectius del programa i el manual pel bon manteniment dels 
llibres. 
 
Podeu trobar aquesta circular i les llistes de llibres i material a la pàgina web de 
l’escola: www.xtec.cat/ceipjungfrau 
 

 
 

Desitgem que passeu un bon estiu! 
 


