Col·legi Sant Genís i Santa Agnès
Informacions curs 2020-2021

CINQUÈ DE PRIMÀRIA
Benvolgudes famílies,
Per iniciar el nou curs ens adrecem a tots vosaltres per fer-vos arribar les
següents informacions:
Us preguem la màxima puntualitat a les hores d’entrada i
sortida de l’escola.
Us recordem que els pares/mares heu de justificar per escrit a
l’apartat de comunicacions de l’agenda escolar dels vostres
fills/es: les absències, les faltes de puntualitat i les informacions que
creieu convenients. En cas de malaltia, us agrairíem que ens
telefoneu al 93 812.60.15 el més aviat possible.
Sortides escolars: Cal tenir en compte que una sortida escolar
suposa un procediment d’aprenentatge, una convivència amb els
companys/es i un temps per gaudir amb els altres. Per totes aquestes
raons,

recomanaríem

que

els

vostres

fills/es

assistissin

responsablement a cadascuna de les sortides programades per
aquest proper curs. És molt aconsellable que els alumnes no portin ni
diners,

ni

càmeres

fotogràfiques,

ni

mòbils,

ni

dispositius

electrònics,... donat que l’escola en cap cas se’n farà responsable.
Material Escolar: Us recomanem que el material de l’alumne sigui
de qualitat ja que això repercuteix en el treball. També us
recomanem que reutilitzeu el material aprofitable del curs passat ja
que es va fer servir relativament poc. Es necessitarà:
 Estoig amb llapis, goma, maquineta, bolígraf blau, bolígraf
vermell, punta fina de color negre, regle petit i colors i retoladors de
qualitat.
 La bata de l’escola.
 Una carpeta gran per a dibuix. (La del curs passat ens serveix)
 Agenda escolar.

Col·legi Sant Genís i Santa Agnès
Informacions curs 2020-2021

 Fulls quadriculats DIN A4 amb forats.
 Carpeta per a guardar fulls (la del curs passat ens serveix)
 Grapadora petita.

 Dos portafolis.

 Dues llibretes mida Din.A 4 , sense espiral, de 48 fulls i amb
quadrícula.

 Material per a dibuix i manualitats: Compàs, regle llarg , cartabó,
tisores, cola de barra , drap i una bata vella. També cal que portin
pintures tempera (blanc, negre, groc, blau, vermell i verd) i dos
pinzells ( un de prim i un de gruixut). Tot ficat en una bossa que
es tanqui.

Recordar-vos que a la classe d’educació física els alumnes han de
venir amb roba i calçat esportiu.
L’escola ofereix el servei d’ acollida matinal per a tots aquells
alumnes que ho necessitin. L’horari serà de 7:45 a 09:00.
Destacar que aquest servei 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.
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L’escola segueix oferint el servei de menjador que l’AMPA té
contractat amb l’empresa “Cuina Sant Tomàs”.

Per a 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.
L’escola oferirà els extraescolars 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
L’escola tornarà a proposar l’activitat extraescolar d’ordinografia en
anglès pels cursos de 3er a 6è de primària, d’octubre a maig.
L’extraescolar es farà en franja de migdia i tarda. Es podran fer les
inscripcions

a

la

secretaria

de

l’escola

al

setembre.

Les mestres estan a la vostra disposició des de l’1 de setembre.
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REUNIÓ INICI DE CURS
Us notifiquem que la reunió informativa de 5è de primària serà el
dijous 10 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 vostra tutora
d’aquest curs 2020-2021 serà la Rosa Papell.
Esperem tenir un bon curs amb la vostra col·laboració.
Atentament,
Les mestres de Cicle Superior

