


HORARI

Matí de 9h. a 13h.
Tarda de 15h. a 17h.

 Hora complementària: de 9h a 10h.

CALENDARI
Festes locals: 3 de maig i 9 de juny
Festes de lliure disposició:  31 d’octubre de 2013, 3 de 
març de 2014 i  2 de maig.
Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2013 al 7 de 
gener de 2014, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del 12 al 21 d’abril de 2014, 
ambdós inclosos.
Vacances d’estiu: a partir del dia 20 de juny de 2014

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE

- ESMORZAR :  és  convenient  que  els  nens/es 
portin  un  petit  esmorzar.  No  es  poden  portar 
begudes ni làctics, millor un entrepà o una peça de 
fruita dins d’una carmanyola.

- ANIVERSARIS:  Podeu  portar  galetes  o  coca(no 
feta a casa), sense beguda ni llaminadures.
Cal donar les invitacions dels aniversaris fora del 
recinte escolar.

- Recordem que és obligatori    portar el xandall de 
l’ escola i la bata (cal que porti el nom per fora). 
Les classes de psicomotricitat no començaran fins 
al mes d’ octubre.

- Totes les peces de roba que s’han de treure han 
de portar una UNA BETA llarga per penjar-les i el 
NOM del nen/a.



QUÈ CAL PORTAR?

- Tassa de plàstic amb nansa amb el nom marcat 
amb un retolador permanent (només P 3).

- 3 fotos mida carnet amb el nom a darrere (només 
P 3).

- Una bossa de roba amb una muda de recanvi amb 
el  nom  marcat  (P  5  si  els  pares  ho  creieu 
convenient).

- Una capsa de mocadors de paper.

- Un paquet de tovalloletes.

- Els nens/es d’ Educació Infantil han de portar una 
motxilla de tamany mitjà que es pugui penjar i que 
sigui  fàcil  d’obrir  i  tancar  pels  nens/es.  No  es 
poden portar motxilles de rodetes.

- Portar una llibreta mida quartilla de tapa dura per 
fer arribar les circulars als pares.

- Cal portar els llibres i tot el material necessari citat 
anteriorment dijous 5 i divendres 6 de setembre 
de 9h. a 13h.

Moltes gràcies!
L’ equip de mestres d’ Educació Infantil.

Figueres, 4 de setembre de 2013.
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