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Escola d’estiu 

Accediu a la Programació d’Activitats i Ser-

veis del proper curs. 

El termini d’inscripcions per les activitats extra-

escolars és el 5 de juliol. Al setembre només s’ad-

metran inscripcions per als grups en què hi hagi 

vacants. 

La inscripció al servei de menjador  s’ha de fer 

com a molt tard el 4 de setembre. Recordeu que 

 Famílies d ’acollida per  
l ’Auxiliar de Conversa  

El proper curs, 2019-20, comptem amb poder disposar  

d’un auxiliar de conversa en llengua anglesa.  

D’octubre a maig, que és el calendari previst per la 

seva activitat, l’auxiliar ha de ser acollit per famílies de 

l’escola en períodes trimestrals. 

Falten encara dues famílies per acollir l’auxiliar.  

A Educamos trobareu el dossier per la família i el full 

que haureu d’emplenar per fer la sol·licitud. 

Llar d ’ Infants  
 

Per l’alumnat de la Llar d’Infants, els curs acaba el 

26 de juliol. 

El dia 11 de juliol, a les 6 de la tarda, es farà 

la reunió per l'alumnat que ha de començar nou a 

la Llar. 

L’inici del curs és el 2 de setembre. El divendres, 

30 d’agost es pot portar a l’escola el material que 

es necessita a l’aula: bolquers, tovalloletes, capsa 

de mocadors de paper, ampolla d’aigua... 

La càpsula de Jar Vik 
Fins el 12 de juliol i del 2 al 6 de setembre. Tota la 

informació la podeu trobar al web i a Educamos. 

Inscripció oberta per l’alumnat de la Llar 

d’Infants de les Llunes 

Extraescolars i  Serveis  

Els dies 10 i 11 de juliol han de passar per Secre-

taria per recollir l’expedient acadèmic. L’informe 

personal dels resultats de competències bàsiques 

s’ha enviat a les famílies pel correu d’Educamos. 

Alumnat de 6è  

El dia 5 de setembre, a les 9 del vespre, es farà 

la reunió d’inici de curs per tot l'alumnat d’Infantil 

Infantil  
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Well here it is, the last English written by me. 

It´s been an absolute pleasure getting to know 

everyone and helping everyone with their En-

glish skills. I want to say a massive thank you to 

all the teachers for welcoming me and to all the 

children who have been so kind to me. I hope 

everyone has a great summer and I wish 

everyone all the best in the future. Slan agus go 

raibh maith agat! Until we meet again. (Chloe) 

 

This is my last ever English Corner and I would 

like to say a big thank you to everyone for 

making my year here amazing! I have loved 

working with everyone in Infantil and 1st and 

2nd of Primary. The children have been so 

much fun, learning new songs and new stories 

and working hard in everything I give them! 

The teachers have been so helpful and so ama-

zing! And thank you to everyone here in Escola-

pies I have loved teaching English here! 

(Hendrik) 

Venda de xandalls i bates 

Durant el mes de juliol restarà tancat el servei 
de venda. Tornarem a obrir al setembre. Recor-
deu que del 2 al 5 estarà obert del les 4 a les 7 
de la tarda. 

Obres a l’escola  

i canvi d’ubicació d’alguns 
cursos 

Per tal d’anar adaptant l’escola a la nova realitat 
per oferir ESO, aquest estiu s’instal·laran wc a 
les 3 aules que seran d’infantil, s’adaptaran les 
aules de 3r per ser laboratori i aula auxiliar i es 
col·locaran equips contra incendis. 

Això farà que el proper curs, els grups de 3r es-
tiguin on actualment està 1r i els de 1r estaran 
a l’edifici d’Infantil, on fins ara estava I3. 
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