Juny 2017

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES D’ALUMNES DE LLAR D’INFANTS
Benvolguda família,
Acabat el curs escolar, hem d’acomiadar-nos fins al setembre. Abans, però, manifestem la nostra
satisfacció, per la tasca educativa que, conjuntament amb vosaltres, hem dut a terme. Ara us
informem d’algunes qüestions interessants per al proper curs:

DATES PER A L’INICI DEL CURS 2017
2017/2018
/2018
LLAR D’INFANTS:
PARVULARI:
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
ESO:

4 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 8.45 hores

HORARI
Matí: de 9 a 13 hores
Tarda: de 15.05 a 17.05 hores

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DE CLASSE
Com el curs anterior, l’agenda i les fitxes de treball no seran comprades a cap editorial, sinó que
seran materials propis elaborats per l’equip docent de la Llar.
El seu cost es repartirà a cada rebut mensual sota l’epígraf “fitxes”.

BATA, EQUIPAMENT ESPORTIU I MOTXILLA
La bata d’Educació Infantil, la dessuadora, la samarreta i la motxilla les podeu adquirir a Esports
Solé (Carrer Igualada, 7), telèfon 973237791.
(No s’ha de comprar l’equipament esportiu per als nens i nenes de nadons i d’
d’1
1 any)
(No s’ha de comprar bata per als nens i nenes de nadons)

REUNIÓ PARES I MARES
Amb la finalitat de donar una informació més completa, fer la presentació de les tutores i altre
personal i facilitar aclariments, es farà una reunió de pares i mares de Llar d’Infants el dia 1 de
setembre a les 17.30 h.
h No hi haurà servei de guarderia.

VACANCES
El Col·legi romandrà tancat per vacances del 26 de juliol al 29 d’agost, ambdós dies inclosos.
inclosos
Desitgem que passeu un bon estiu.
Atentament,
L’Equip Directiu

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140
E-mail: secretaria@safalleida.com
www.safalleida.com

Juny 2017
A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES D’ALUMNES DE PARVULARI
Benvolguda família,
Acabat el curs escolar, hem d’acomiadar-nos fins al setembre. Abans, però, manifestem la nostra
satisfacció, per la tasca educativa que, conjuntament amb vosaltres, hem dut a terme. Ara us
informem d’algunes qüestions interessants per al proper curs:

2017
7/201
/2018
8
DATES PER A L’INICI DEL CURS 201
LLAR D’INFANTS:
PARVULARI:
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
ESO:

4 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 8.45 hores

HORARI
Matí: de 9 a 13 hores
Tarda: de 15.05 a 17.05 hores.

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DE CLASSE
El breu llistat de llibres de text estarà exposat a la Recepció del Col·legi. Per als alumnes de
Parvulari no s’ha de comprar cap tipus de material de classe, ja que el tindran en comú.
L’entrega dels llibres encomanats es realitzarà al gimnàs de l’escola en les següents dates i
horaris:
07/09/17:
08/09/17:
07/09/17: de 10:00 a 13:00 h.
08/09/17: de 9:00 a 13:00 h.

BATA
BAT
A I EQUIPAMENT ESPORTIU
La bata de Parvulari, la dessuadora i la samarreta les podeu adquirir a Esports Solé (Carrer
Igualada, 7), telèfon 973237791.

UNIFORME
Durant el curs 2017
2017/2018
/2018 es portarà uniforme des de P3 a 1r d’ESO.
d’ESO.
La venda de l'uniforme es realitzarà al Col·legi en els dies i horaris:
07/09/2017
07/09/2017: de 09.00 a 13.00 h i de 14.00 a
17.30 h

08/09/2017
08/09/2017: de 09.00 a 13.00 h i de 14.00 a
17.30 h

Fora d'aquestes dates, s'haurà d'adquirir per Internet amb la possibilitat de emprovar-se’l abans
al Col·legi.

REUNIÓ PARES I MARES
Amb la finalitat de donar una informació més completa, fer la presentació de les tutores i
professorat i facilitar aclariments, es farà una reunió de pares i mares de Parvulari el dia 7 de
setembre a les
les 17.30
17.30 h.
h No hi haurà servei de guarderia.

VACANCES
El Col·legi romandrà tancat per vacances del 26 de juliol al 29 d’agost, ambdós dies inclosos.
inclosos
Desitgem que passeu un bon estiu.
Atentament,
Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140
E-mail: secretaria@safalleida.com
www.safalleida.com

L’Equip Directiu

Juny 2017
A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES D’ALUMNES DE PRIMÀRIA
Benvolguda família,
Acabat el curs escolar, hem d’acomiadar-nos fins al setembre. Abans, però, manifestem la nostra
satisfacció, per la tasca educativa que, conjuntament amb vosaltres, hem dut a terme. Ara us
informem d’algunes qüestions interessants per al proper curs:

2017
7/201
/2018
8
DATES PER A L’INICI DEL CURS 201
LLAR D’INFANTS:
PARVULARI:
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
ESO:

4 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 8.45 hores

HORARI
Matí: de 9 a 13 hores
Tarda: de 15.05 a 17.05 hores.

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DE CLASSE
La llista de llibres de text i material escolar estarà exposada a la Recepció del Col·legi.
Aquest curs escolar, igual que es va fer l’any passat, el Col·legi ha editat una agenda personalitzada
per a EP i ESO. En el llistat de llibres de text no hi ha l’agenda, perquè serà entregada als alumnes
el primer dia del curs escolar 2017-18.
L’entrega dels llibres encomanats es realitzarà al gimnàs de l’escola en les següents dates i horaris:
07/09/17
08/09/17
07/09/17: de 10:00 a 13:00 h.
08/09/17: de 9:00 a 13:00 h.

BATA I EQUIPAMENT ESPORTIU
La bata i l’equip d’Educació Física estan a la venda a Esports Solé (Carrer Igualada, 7) Telèfon
973237791.

UNIFORME
Durant el curs 2017
2017/2018
/2018 es portarà uniforme des de P3 a 1r d’ESO.
d’ESO.
La venda de l'uniforme es realitzarà al Col·legi en els dies i horaris:
07/09/2017
07/09/2017: de 09.00 a 13.00 h i de 14.00 a
17.30 h

08/09/2017
08/09/2017: de 09.00 a 13.00 h i de 14.00 a
17.30 h

Fora d'aquestes dates, s'haurà d'adquirir per Internet amb la possibilitat de emprovar-se’l abans
al Col·legi.

REUNIÓ PARES I MARES
Amb la finalitat de donar una informació més completa, fer la presentació de les tutores i
professorat i facilitar aclariments, es farà una reunió de pares i mares de 1r d’Educació
d’Educació Primària
el dia 7 de setembre a les 17.30
17.30 h. i una altra reunió de pares i mares de 2n a 6è d’Educació
Primària el dia 20 de setembre a les 17.30
17.30 h No hi haurà servei de guarderia.

VACANCES
El Col·legi romandrà tancat per vacances del 26 de juliol al 29 d’agost, ambdós dies inclosos.
inclosos
Desitgem que passeu un bon estiu.
Atentament,
Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140
E-mail: secretaria@safalleida.com
www.safalleida.com

L’Equip Directiu

Juny 2017
A L’ATENCIÓ DE LES MARES I DELS PARES D’ALUMNES D’ESO
Benvolguda família,
Acabat el curs escolar, hem d’acomiadar-nos fins al setembre. Abans, però, manifestem la nostra satisfacció, per
la tasca educativa que, conjuntament amb vosaltres, hem dut a terme. Ara us informem d’algunes qüestions
interessants per al proper curs:

DATES PER A L’INICI DEL CURS 2017
2017/2018
/2018
LLAR D’INFANTS:
PARVULARI:
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
ESO:

4 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 9 hores
12 de setembre, a les 8.45 hores

HORARI
Matí: de 8.45 a 13.55 hores
Tarda: de 15 a 17 hores.
A 1r i 2n d’ESO hi haurà dos dies a la setmana (dimarts i dijous), que l’horari de matí serà de 8.45 a 12.55
hores i un dia a la setmana que no hi haurà classe a la tarda (dimecres).
A 3r i 4t d’ESO hi haurà dos dies a la setmana (dimecres i divendres) que no hi haurà classe a la tarda.

LLIBRES DE TEXT
La llista de llibres de text i material escolar estarà exposada a la Recepció del Col·legi.
Aquest curs escolar, igual que es va fer l’any passat, el Col·legi ha editat una agenda personalitzada per a EP i
ESO. En el llistat de llibres de text no hi ha l’agenda, perquè serà entregada als alumnes el primer dia del curs
escolar 2017-18.
L’entrega dels llibres encomanats es realitzarà al gimnàs de l’escola en les següents dates i horaris:
07/09/17:
07/09/17: de 10:00 a 13:00 h.

08/09/17
08/09/17: de 9:00 a 13:00 h.

EQUIPAMENT ESPORTIU
L’equip d’Educació Física està a la venda a Esports Solé (Carrer Igualada, 7), telèfon 973237791.

UNIFORME
Durant el curs 2017/2018 es portarà uniforme des de P3 a 1r d’ESO.
La venda de l'uniforme es realitzarà al Col·legi en els dies i horaris:
07/09/2017
07/09/2017: de 09.00 a 13.00 h i de 14.00 a 08/09/201
08/09/2017: de 09.00 a 13.00 h i de 14.00 a 17.30 h
17.30 h
Fora d'aquestes dates, s'haurà d'adquirir per Internet amb la possibilitat de emprovar-se’l abans al Col·legi.

REUNIÓ PARES I MARES
Amb la finalitat de donar una informació més completa, fer la presentació dels tutors i professorat i facilitar
aclariments, es farà una reunió de pares i mares d’ESO el dia 21 de setembre a les 17.30 h. No hi haurà servei
de guarderia.

VACANCES
El Col·legi romandrà tancat per vacances del 26 de juliol al 29 d’agost, ambdós dies inclosos.
inclosos
Desitgem que passeu un bon estiu.
Atentament,

Democràcia, 20 - 25007 LLEIDA
Tel.: 973 235 140
E-mail: secretaria@safalleida.com
www.safalleida.com

L’Equip Directiu

