
                                                                                                                 
 

 
Sabadell,  juliol de 2.018 

 
 

ALS PARES DELS ALUMNES DE 3r DE PRIMÀRIA 
 
 
Benvolguts/des, 
Abans de començar el nou curs 18/19, us volem fer arribar les següents informacions: 
 
INICI DE CURS: 
El curs començarà el dimecres 12 de setembre. 
Els nens/es que han de començar tercer el primer dia la matí s’han d’esperar al pati del 
davant  com  el  curs  passat.  Les  noves  tutores  ja  els  acompanyaran  a  l’aula 
corresponent.  
 
Els llistats definitius dels nous grups de tercer es podran consultar a partir del dimecres 
5 de setembre, a la cartellera del vestíbul de l’escola. 
 
 
REUNIÓ DE PARES 
El  dijous  6 de setembre a les 19:15 reunió de pares dels alumnes de Primària 
Musical a la Sala d’Actes i a les 20:00 la d’inici de curs a l’Església de l’escola. 
 
HORARI:   
  Matí de ¾ 9 a ¾ 1 
  Tarda de 2/4 4 a 2/4 6 
 
ENTRADES I SORTIDES:  
 
ENTRADES: per la porta del carrer Garcilaso més propera a l’Església. 
 
SORTIDES : 
 

La sortida dels alumnes de Tercer de Primària serà pel pati que es troba a l’entrada 
principal a l’esquerra del carrer Escola Pia (pati del tobogan) 
 

 Els  alumnes  que  tenen  un  germà  d’Educació  Infantil  o  cicle  inicial  poden 
passar per dins l’escola per anar‐los a recollir. 
 

 Els  alumnes que habitualment poden marxar  sols de  l’escola  caldrà portar 
l’autorització signada  i lliurar‐la el dia de la reunió de pares a la tutora. 

 Els  alumnes  que  esporàdicament  puguin  marxar  sols  de  l’escola  caldrà 
notificar‐ho via agenda escolar a la tutora el dia que correspongui. 

 
La porta de sortida, al migdia, es tancarà a la 1 i a la tarda a ¾ de 6. Els nens que no 
els hagin vingut a buscar podran quedar‐se al servei de biblioteca. 
 
En  cas  de  pluja  la  recollida  dels  nens/es  serà  davant  de    l’Església  entrant  pel 
passadís de 1r de Primària. 



                                                                                                                 
 
SERVEI DE BIBLIOTECA: 
Matí   de ¾ 8 a ¾ de 9 (es fa en una aula) 
Migdia de ¾ 1 a ¾ 2 (es fa a la biblioteca) 
Tarda  de 2/4 6 a 7 (es fa a la biblioteca) 
 
LLIBRES DE TEXT:  
Els  que  s’han  acollit  a  la  venda  de  llibres  de  l’escola,  el  primer  dia  de  classe  els  hi 
lliurarem als alumnes dins d’una bossa.  
Per qualsevol reclamació o canvi es podrà fer del dia 12 al 19 de setembre de 5 a 2/4 
de 7 de la tarda al passadís de la planta baixa, davant la porta d’accés a l’església 
 
MATERIAL ESCOLAR:  
De cara a cicle mitjà cal tenir en compte que el material passa a ser personal, és per 
això que cada nen/a el primer dia cal que porti: 
 Un estoig senzill, millor que no sigui metàl∙lic ni massa gran, i que contingui: 

 Un llapis ( tipus Standler del nª 2) 

 Una goma i una maquineta 

 Unes tisores (assegureu‐vos que tallin bé) 

 Un tub de goma d’enganxar 

 Colors 

 Retoladors. 

 Bolígraf vermell. 
 El  regle  per mesurar  ja  els  hi  repartirem  a  l’escola  ja  que  ha  de  tenir  unes 

característiques comunes. 
 

Cal tenir en compte que és un material de treball, per tant procurem evitar estris que 
puguin distreure o interferir en les tasques dels nens/es. 
 
BATES I ROBA PERSONAL DELS ALUMNES:  
Tant la bata, com el xandall, jersei, abric etc…., han de portar una tireta per penjar amb 
nom i el cognom . 
La bata i l’equip d’educació física són d’ús obligatori. 
 
ACTIVITATS EXTRESCOLARS: 
L’oferta d’activitats extraescolars de  l’escola  i del  club esportiu previstes per aquest 
curs,    detallant  dies,  horaris,  preus  i  activitats  la  trobareu  al  lloc  web  de  l’escola 
(papers/  circulars d’estiu).  La butlleta d’inscripció  la podeu descarregar de  la web o 
demanar‐la a la secretaria de l’escola. 
 
SERVEI DE MENJADOR: 
Tota  la  informació de  les modalitats de pagament del servei de menjador,  la butlleta 
d’inscripció  i/o modificacions al servei de menjador  la podeu descarregar de  la web o 

demanar‐la a la secretaria de l’escola. 
 
LLOC WEB DE L’ESCOLA: 
Recordeu que podeu estar  informats de  tots els esdeveniments de  la vida escolar al 
lloc web de l’escola http://sabadell.escolapia.cat 
Ens acomiadem de vosaltres tot desitjant que passeu un bon estiu. 
 

   La direcció 



                                                                                                                 
 
 
 

SORTIDES DELS NENS/ES DE 3r DE PRIMÀRIA CURS 2017/18 
 
 
La sortida dels alumnes de Tercer de Primària serà pel pati que es troba a  l’entrada 
principal a l’esquerra del carrer Escola Pia (pati del tobogan) 
 

 Els  alumnes  que  tenen  un  germà  d’Educació  Infantil  o  cicle  inicial  poden 
passar per dins l’escola per anar‐los a recollir. 
 

 Els  alumnes  que  habitualment  poden marxar  sols  de  l’escola  caldrà  portar 
l’autorització signada  i lliurar‐la el mateix dilluns 12 de setembre a la tutora. 

 

 Els  alumnes  que  esporàdicament  puguin  marxar  sols  de  l’escola  caldrà 
notificar‐ho via agenda escolar a la tutora el dia que correspongui. 

 
La porta de sortida, al migdia, es tancarà a la 1 i a la tarda a ¾ de 6. Els nens que no 
els hagin vingut a buscar podran quedar‐se al servei de biblioteca. 
En cas de pluja la recollida dels nens/es serà a l’Església entrant pel passadís de 1r de 
Primària. 
 
 

 
 
 
 

AUTORITZACIÓ  DELS NENS/ES DE 3r DE PRIMÀRIA 
 

 

 

En/Na ____________________________________________________________,  

autoritzo al nen/a____________________________________________________, a  

marxar sol/a de l’escola al finalitzar les classes. 

Signatura del pare/mare o tutor/a legal: 
 
 
 
 
 
Sabadell,____ de __________________de_______ 

 
 
 


