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Sabadell,  juliol de 2018 

 
ALS PARES DELS ALUMNES DE P4 I P 5 D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 
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 i nenes aniran a la mateixa classe del curs 
passat i després seran acompanyats a l’aula que els correspondrà en el nou curs. Si hi ha un alumne 
que ve a l’escola per primera vegada ha d’entrar per la porta del carrer Escola Pia i l’acompanyarem 
a la classe. Recordeu que passen amb la mateixa lletra, per tant, si per exemple el curs passat estava 
a P3 A, aquest any li correspondrà P4 A. 
 
La reunió de pares d’inici de curs serà el dijous 13 de setembre a les 19:30h a l’església de l’escola. 
 
 
HORARI:   
      Matí: de ¾ 9 a ¾ 1 
      Tarda: de 2/4 4 a 2/4 6 
 
 
SERVEI D’ACOLLIDA:  
      Matí: de ¾ 8 a ¾ 9 i de ¾ 1 a  ¾ 2  
      Tarda: de 3 a 2/4 4 i de 2/4 6 a 2/4 7  
 
 
ENTRADES I SORTIDES:  
Tots els nens i nenes d’Educació Infantil entraran i sortiran per la porta  del c/ Estrella. 
Preguem als pares o acompanyants que deixeu els nens/es a l’aula d’ acollida o a la seva aula i no us 
quedeu al passadís, per poder facilitar així, un millor funcionament. 
 
 
MATERIAL ESCOLAR:  
Els nens i nenes no han de portar a l’escola cap material. La mestra els proporcionarà el que 
necessitin.  
 
 
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 7 de la tarda al 
passadís de la planta baixa, davant la porta d’accés a l’església. 
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BATES I ROBA PERSONAL DELS ALUMNES:  
La bata i l’equip esportiu és d’ús obligatori.  
La bata ha de portar el nom escrit amb lletra de pal al costat esquerra, el dimecres i el divendres se 
l’enduen a casa per a ser rentada. 
Els nens i nenes han de tenir el xandall i/o l’equip d’educació física de l’escola per a les classes de 
psicomotricitat. 
Tant la bata, com el xandall, l’abric, jersei,, etc…., han de portar una tireta per penjar amb nom i el 
cognom de l’alumne. 
Podeu adquirir la bata i l’equip esportiu a la secretaria de l’escola.  
La informació per fer la comanda la trobareu al lloc web de l’escola (papers/circulars d’estiu). 
 

GRAELLA D’AUTORITZACIÓ PER LA RECOLLIDA DELS ALUMNES: 
Dins aquesta carta els trametem una graella que acredita a les persones que estaran autoritzades a 
recollir els vostres fills/es.  
Us demanem el nom, cognoms i parentiu de les persones que vindran a recollir els nens/es,  de 
manera que els responsables del servei d’ acollida i les mestres, tinguin sempre la certesa que la 
persona que ve a recollir-los és una persona que compta amb l’autorització de la família. 
La persona que recull el nen haurà de portar sempre el seu DNI o qualsevol altre document oficial 
identificatiu. 
Ens permetem en insistir en demanar la vostra col·laboració, ja que creiem que aquesta és una 
mesura de seguretat beneficiosa per a tots. 
Cal que ens retorneu aquesta autorització el primer dia d’escola. 

 
ACTIVITATS EXTRESCOLARS I CLUB ESPORTIU: 
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: 
Al lloc web de l’escola (papers/circulars d’estiu), hi trobareu 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. 
 
 
QUOTES CURS 18-19: 
Podeu consultar les quotes del curs al lloc web de l’escola (papers/circulars d’estiu). Aquestes 
quotes han estat comunicades i aprovades pel Departament d’Ensenyament i el Consell Escolar del 
centre. 
 
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 
 
 
 

http://sabadell.escolapia.cat/
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AUTORITZACIÓ PER LA RECOLLIDA DELS ALUMNES CURS 2018-2019 
 
 
 

ALUMNE: CLASSE: 

Nom i Cognom * Parentiu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*Persona autoritzada a recollir el nen/a 
 
 
 
 
 
 
 
En/na_____________________________________________com a pare/mare/tutor 
 
de l’alumne/a_______________________________________de la classe_______, 
 
autoritzo a les persones anomenades a la graella a poder recollir  a l’esmentat alumne 
 
a l’escola. 
 

Signatura pare/mare/tutor 
 
 
 
 
Sabadell, setembre de 2018  

 


