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1. AJUTS DE MENJADOR PEL CURS 2017-18. 

Us informem que està obert el termini per admetre sol·licituds d’ajuts de menjador 

per al proper curs escolar. 

Per poder fer la sol·licitud cal que passeu per secretaria a buscar els formularis i la 

informació necessària a partir del 22 de maig. 

L’horari de secretaria del 22 de maig al 2 de juny és: 

 

DILLUNS   de 9h a10h                   

DIMECRES          de 12h a 13h 

DIVENDRES         de 15h a 16h       

 

L’horari de secretaria del 6 al 9 de juny és: 

 

DIMARTS  de  9h a 10h  

DIMECRES          de 12h a 13h       

DIJOUS  de 9h a 10h i de 12h a 13h 

DIVENDRES        de 12h a 13h   

 

 

La data límit per entregar la sol·licitud i la documentació a l’escola és el divendres, 

9 de juny. 
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2. DANSES 

Divendres 26 de maig, els nens i nenes de P4 a 2n de Primària participen en la 

trobada de danses de diferents escoles de Badalona, al Pavelló Olímpic de la ciutat. 

Aquest dia haurien de venir vestits amb una camisa o samarreta blanca, 

pantalons o faldilla fosca ( tipus texà) i sabatilles esportives.  

Han de venir esmorzats de casa. 

Excepcionalment, si quan acaben les danses necessiteu recollir els vostres fills o 

filles ho heu de comunicar al tutor/a el dia anterior. 

Recordeu que esteu tots/es convidats/des. Les danses començaran a les 10h. 

 
 

3. JORNADA INTENSIVA 
 
Us recordem que a partir de dimarts 6 de juny i fins dimecres 21, últim dia de curs, 

treballarem en horari de jornada intensiva. 

L’horari serà: de 9 a 13h per Infantil i per Primària. 

El servei de menjador serà de 13h a 15:30h. 

Hi haurà servei de cangur de 15:30 a 16:30h ( cal avisar a la Montse Fradera). 

Les activitats extraescolars continuaran en l’horari habitual fins a l’últim dia de curs. 

 

4. DIES FESTIUS 

Us recordem els dies festius d’aquest tercer trimestre: 11, 12 de maig i 5 de 

juny. 

 

Atentament, 


