Col·legi Sant Genís i Santa Agnès
Informacions curs 2020-2021
PRIMER DE PRIMÀRIA
Benvolgudes famílies,
El motiu de la present carta és el de donar-vos la informació necessària pel
que fa a l’ inici del proper curs 2020 – 2021.
HORARI
L’escola començarà presencialment el dilluns 14 de setembre i es
mantindrà l’horari de 9h a 13h i de 15h a 17h.
MATERIAL I RECOMANACIONS
Recordar que a la nostra escola els infants fan ús de la bata i que tots
els nens i nenes porten el mateix model. La bata ha de portar una
beta llarga (o una goma) per penjar-la, i ha d’estar marcada amb
el nom. Els nens/es s’emporten la bata a casa els divendres a la tarda.
Cal portar una altra bata vella per posar-se els dies que fem pintura,
amb el nom marcat.
Així també, és recomanable que estiguin marcades i amb beta
aquelles peces de roba que els nens/nenes es puguin treure amb facilitat
(jerseis, abrics, ... ).
Els dies d’educació física cal portar roba esportiva i sabates d’esport.
Els nens/nenes que es quedin a dinar, han de portar una bata pel
menjador i un necesser amb raspall i pasta de dents, tot marcat amb
el nom.
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Us recomanem que el vostre fill/a el primer dia de classe porti el material
següent marcat amb el nom:
1 estoig amb llapis, goma, maquineta, llapis de colors i retoladors.
Una llibreta amb espiral amb pauta de 2,5mm, mida DIN-A4 (foli), amb
tapes dures. La llibreta ha de dur marge lateral. Exemple:

Unes tisores, una cola de barra, un pinzell nº4 i un pinzell rodó nº8.
2 portafolis de plàstic dur.
1 regle de 40 cm.
1 carpeta de 43 x 33 cm.
Us aconsellem que les motxilles siguin sense rodes.
2 paquets de mocadors de paper i 1 paquet de tovalloletes per alumne,
per fer servir durant el curs.
Els llibres de text els trobaran el primer dia a l’aula. Per tal d’afavorir la
conservació dels llibres recomanem que els folreu. Per tant, la primera
setmana de curs els nens i nenes portaran els llibres a casa per folrar.
Entrades i sortides
És molt important i agrairíem la màxima puntualitat a l’entrada de
l’escola.
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Recomanació a tenir en compte:
Recomanem, considerant que els vostres fills/es estan en una edat
important de creixement, que tingueu en compte de donar-los per a
esmorzar aliments nutritius i evitar els pastissets i altres productes amb
massa additius i conservants.
SERVEIS
Recordar que hi ha un servei d’ acollida matinal per a tots aquells
alumnes que ho necessitin. L’horari serà de 7:45 a 09:00. Destacar
que el servei d’ acollida matinal tindrà dos preus tenint en compte l’hora
d’entrada del nen/a a l’escola El preu serà de 21€/mes (si els alumnes
venen a partir de les 8:00h) i de 25€/mes (si entren abans de les 8). El
preu serà de 3 €/dia els esporàdics.
Oferim el servei de menjador que l’AMPA té contractat amb
l’empresa “Cuina Sant Tomàs”. Per una millor organització, els
alumnes de dies esporàdics hauran d’avisar a la secretaria de l’escola
abans de 2/4 de 10 del mateix dia. Els nens/nenes que es quedin a
dinar, han de portar una bata per al menjador i un necesser amb raspall i
pasta de dents. També cal que portin un llençol, una manta i un coixí per
l’estona d’anar a dormir. És important que tot estigui marcat amb el
nom.
L’escola oferirà l’extraescolar de robòtica per tots els alumnes de
primària (dilluns de 17h a 18.30h). Les inscripcions les podeu fer des de
la web d’Aprentik, l’enllaç per fer-ho és: https://inscripcio.aprentik.cat/ .
Un cop escollida la població i l’ escola us demanarà una contrasenya. En
el vostre cas és: TARADELL20

Les mestres estaran a la vostra disposició des de l’1 de setembre.
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REUNIÓ INICI DE CURS (1r de primària)
Us notifiquem que la reunió informativa de 1r de primària serà el
dimarts 8 de setembre a les 20.15h del vespre a l’escola. A la reunió
només hi podrà assistir un progenitor per tal de garantir la distància de
seguretat entre els assistents.
Us convidem a participar a la reunió d’inici de curs. Com sabeu, comptem
amb el vostre acompanyament per dur a terme la tasca compartida
d’educar i guiar als vostres fills/es. Un dels objectius de la reunió serà
conèixer el funcionament del proper curs, conèixer la tutora i el professorat,
compartir les activitats i projectes que es duran a terme durant el curs i
altres informacions rellevants.
Aprofitem l’avinentesa per comunicar-vos que la tutora de 1r del
proper curs 2020-2021 serà la Carolina Cámara.
Esperem tenir un bon començament de curs amb la vostra col·laboració.
Qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Atentament,
Les mestres de Cicle Inicial

Taradell, juliol de 2020

