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Benvolgudes famílies,

Abans de tot, volem  saludar-vos molt cordialment, esperant que 
estigueu gaudint d’un bon estiu.

La  Direcció  de  l’escola,  s’adreça a  vosaltres  per  comunicar-vos 
que el proper dimecres 4 de setembre, a les 7 de la tarda, us esperem 
a la primera reunió de l’any escolar per informar-vos del funcionament 
general del curs 2013/14.

Donada la importància de mantenir un clima de confiança, diàleg i 
comunicació entre pares i mestres i per tal d’aconseguir un  bon ambient 
de treball  que repercuteixi  en una millor  formació integral  del  vostres 
fills/es, us hi esperem a tots.

Pels alumnes de P-3, us adjuntem el llistat dels llibres que podeu 
comprar a qualsevol llibreria i us informem que el davantal escolar, el 
podeu adquirir a “Tot vestir Professional S.L”. del C/ Santa Llogaia,17 
El xandall, un cop començat el curs, el podreu comprar a la porteria de 
l’escola.

A les famílies que comenceu P3 també us informem que el curs 
s’inicia  el  12  de  setembre  i  que  per  facilitar  l’adaptació  dels  vostres 
fills/es, el primer dia el vostre fill/a només assistirà a l’escola al matí, 
de 9:00 a 13:00. Per aquest motiu, el dia 12 no hi haurà servei de 
menjador pels alumnes de P3.  A partir del dia 13, l’horari escolar ja 
serà l’habitual de matí i tarda amb servei de menjador.

Atentament,

La Direcció
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Benvolgudes famílies,

Abans de tot, volem  saludar-vos molt cordialment, esperant que 
estigueu gaudint d’un bon estiu.

La  Direcció  de  l’escola,  s’adreça a  vosaltres  per  comunicar-vos 
que el proper dimecres 4 de setembre, a les 7 de la tarda, us esperem 
a la primera reunió de l’any escolar per informar-vos del funcionament 
general del curs 2013/14.

Donada la importància de mantenir un clima de confiança, diàleg i 
comunicació entre pares i mestres i per tal d’aconseguir un  bon ambient 
de treball  que repercuteixi  en una millor  formació integral  del  vostres 
fills/es, us hi esperem a tots.

Pels alumnes de P-3, us adjuntem el llistat dels llibres que podeu 
comprar a qualsevol llibreria i us informem que el davantal escolar, el 
podeu adquirir a “Tot vestir Professional S.L”. del C/ Santa Llogaia,17 
El xandall, un cop començat el curs, el podreu comprar a la porteria de 
l’escola.

A les famílies que comenceu P3 també us informem que el curs 
s’inicia  el  12  de  setembre  i  que  per  facilitar  l’adaptació  dels  vostres 
fills/es,  el  primer  dia el  vostre fill/a  només assistirà  a  l’escola a la 
tarda,  de 15:00 a 17:00.  Per aquest  motiu,  el  dia  12 no hi  haurà 
servei de menjador pels alumnes de P3.  A partir del dia 13, l’horari 
escolar ja serà l’habitual de matí i tarda amb servei de menjador.

Atentament,

La Direcció



   COL·LEGI COR DE MARIA

Centre Concertat per la Generalitat

           C/ La Jonquera, 48   

   17600   FIGUERES – Girona -

Figueres, 20 d’agost de 2013 Curs 13/14- 1 -

Benvolgudes famílies,

Abans de tot, volem  saludar-vos molt cordialment, esperant que 
estigueu gaudint d’un bon estiu.

La  Direcció  de  l’escola,  s’adreça a  vosaltres  per  comunicar-vos 
que el proper dimecres 4 de setembre, a les 7 de la tarda, us esperem 
a la primera reunió de l’any escolar per informar-vos del funcionament 
general del curs 2013/14.

Donada la importància de mantenir un clima de confiança, diàleg i 
comunicació entre pares i mestres i per tal d’aconseguir un  bon ambient 
de treball  que repercuteixi  en una millor  formació integral  del  vostres 
fills/es, us hi esperem a tots.

Atentament,

La Direcció


