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FULL INFORMATIU – JUNY 2013 
 

Benvolguts/des pares/mares: 
 
Un cop finalitzades les classes, els mestres romandrem a l’escola fins el 28 
de juny en horari de matins. (Excepte el dia 26, que hi ha les Trobades 
Pedagògiques de Primària 2013 a Santa Coloma de Farners, on alguns 
mestres de l’escola hi presentaran ponències d’activitats que es fan al 
nostre centre). 
Per a qualsevol consulta, podeu trucar o venir a l’escola de 12h a 13h o en 
horaris convinguts amb els mestres. 
 
HORARI: 
 
Horari lectiu: Matins: 9:15h a 12:45h. Tarda : 15h a 16:30h (*) 
Horari SEP(Suport escolar personalitzat): de 14:30h a 15:00h (*) 
(*) pendent de confirmar per part del Departament d’Ensenyament 
 
LLIBRES I MATERIAL:  
Tots els alumnes en iniciar el curs han de disposar dels llibres i el 
material que es demana.  
D’acord amb la informació que ja heu rebut per part de l’AMPA, aquest 
curs les comandes s’han d’adreçar igualment a la Distribuïdora Comercial 
Girona de Llibreries.  
L’import de 25€ de material de plàstica i folis corresponents al curs 
2013/14 es cobrarà juntament amb l’import dels llibres. 
 
PROPER CURS: 
Els mestres estarem a l’escola a partir del dia 2 de setembre. Per qualsevol 
dubte podeu trucar en horari de matins. 
 
El proper curs escolar 2013/2014 s’iniciarà el dia 12 de setembre en 
horari de matí i tarda. 

 
INFORMACIÓ PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE 
LLIBRES 
 
El curs 2013/2014 serà el setè any d’implantació del 
Projecte de Reutilització de llibres. 
 
Hem completat la totalitat de llibres d’estudi que es poden reutilitzar. 
Pel curs vinent s’han fet els següents canvis: 
Llibre de Llengua de 5è i 6è 
Projecte d’Anglès de 3r i 4rt 
I s’han adquirit 3 llibres més de lectura per cicle incial 
 
Pel manteniment i reposició dels llibres que calguin, igual que aquest curs, 
caldrà abonar una quota única com a dret d’ús pel curs 2013/2014. 
 

A 1r i 2n nivell 8 €uros, 
i de 3r a 6è nivell 25 €uros 

 
(L’AMPA pagarà aquest import de les famílies sòcies) i la resta (no socis de 
l’AMPA) ho hauran de pagar a l’Escola durant el mes de setembre. 
 
Els alumnes que malmetin els llibres hauran d’abonar-ne l’import. 
Per a qualsevol dubte restem a la vostra disposició. 
 
JUBILACIONS MESTRES: 
Aquest curs es jubilen la tutora de 3r A: Dolors Turon, i la directora actual 
Pilar Velázquez. 
 
NOU EQUIP DIRECTIU: 
Us recordem que a partir de l’1 de juliol el nou Equip Directiu estarà format 
per:    
Directora: Anna Jiménez Lucena (especialista en Audició i Llenguatge) 
Cap d’Estudis: Irene Montal Mir (actual tutora de 6èA) 
Secretària: Elisabet Rueda Sagué (actual tutora de 6èB) 
 
La Lurdes, la Rosa Mª i la Pilar, actual Equip Directiu de l’Escola, agraeix la 
vostra col·laboració de tots aquests anys, i us desitja 
 
  

BONES VACANCES D’ESTIU!!! 


