
CIRCULAR INFORMATIVA PRINCIPI DE CURS
2022-2023

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS i PROFESSORES I LA DIRECCIÓ DEL
CENTRE VOS DONAM LA BENVINGUDA I VOS DESITJAM UN BON

CURS!

Benvinguts i benvingudes famílies i alumnes,
Vos volem informar dels següents punts:

COMENÇAMENT DE LES CLASSES

Dia 12 de setembre s'inicien les classes per tots els alumnes del centre amb
l'horari de 9h a 14h. (excepte els alumnes de 3 anys que tenen un període
d'adaptació).

El primer dia de classe no hi ha servei d’ escoleta i si de menjador.

ENTRADES I SORTIDES

Els alumnes de 5 anys, 1r, 2n
Entraran per la porta de davant (hall) a les 9h i sortiran a les 14h. per aquesta porta.
Les tutores sortiran amb els alumnes.
Els alumnes de 3r a 6è
Entraran a les 9h  i sortiran a les 14h per la porta de darrera (carreró).
El primer dia de classe, dia 12 de setembre, les tutores rebran al pati a l’alumnat de
3r a 6è de primària, que entrarà per la porta de darrera i s’agruparan abans de pujar
a les classes. Per la resta del curs, els alumnes de 3r a 6è pujaran directament a les
aules.

Les famílies heu d’ esperar defora amb els vostres fills/filles. Si voleu
comunicar alguna cosa al tutor/a no ho faceu en aquests moments, utilitzau
l'agenda, correu electrònic ja que les entrades i sortides han de ser àgils i ràpides.
Es seguirà la mateixa dinàmica els dies de pluja.

ALTRE  HORARI (per causes justificades per exemple visita metge)

-EDIFICI D’INFANTIL de 11h a 11:10h
-EDIFICI DE PRIMÀRIA de 11:20h a 11:30h.



REUNIONS DE PRINCIPI DE CURS ESCOLA- FAMÍLIES.

Els vostres tutors i tutores vos convocaran properament a les reunions de pares
que es realitzaran durant  aquest mes de setembre.

TOTES LES CIRCULARS, COMUNICACIONS IMPORTANTS , INFORMES
D'AVALUACIÓ I ALTRES ES FARÀ PER L’APLICACIÓ DEL GESTIB. VOS
RECORDAM QUE LA CONTRASENYA CANVIA CADA ANY, VERIFICAU QUE LA
TENIU ACTUALITZADA I HI PODEU ACCEDIR.

HORARI DE SECRETARIA I DIRECCIÓ

Vos pregam que si heu d’accedir a secretaria o a direcció demaneu cita al telèfon de
l'escola 971472202 o per correu electrònic ceipsonrullan@educaib.eu.

SERVEIS MENJADOR I ESCOLETA MATINERA

A partir de dijous dia 8 de setembre, a la pàgina web del centre trobareu la
informació, preus i els models per fer la inscripció telemàtica als serveis de menjador
i escoleta.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Properament vos informarem de les activitats extraescolars organitzades per
l’ APIMA i de les activitats de l'IME a través de la pàgina web amb un formulari per la
inscripció telemàtica.

INSTAGRAM

Ens podeu trobar a la xarxa social instagram amb el nom
“ceipsonrullanpalma”. Allà us penjarem informacions del nostre dia a dia, activitats i
novetats!
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