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Benvolgudes famílies: 

 

Tot seguit els donem algunes informacions que fan referència a l'inici del proper Curs 

Escolar 2016-2017: 

• Els nens/es començaran les classes el dilluns, dia 12 de setembre. 

• Des del dia 12 de setembre les classes s'impartiran en horari de jornada par-

tida:   

� Matí: de les 9:00 a les 12:30 h. 

� Tarda: de les 15:00 a les 16:30 h. 

• El servei de Menjador Escolar funcionarà des del mateix dia 12 de setembre, 

a l’igual que el servei d’acollida, organitzat per l’Associació de Mares i Pa-

res d’Alumnes, que obrirà a partir de les 07:30 h. 

• El mateix dia 12de setembre lliurarem al seu fill/a un petit dossier amb més 

informacions del proper curs: calendari escolar, servei de menjador, horaris 

de tutories, … 

• Si participen en el projecte de reutilització de llibres de text i altre material 

didàctic, no caldrà que comprin els llibres i els quadernets de treball, que 

utilitzarà el seu fill/a, ja que se’ls lliurarem a l’Escola durant els primers dies 

de classe. 

Però si no participen en el projecte de reutilització, hauran d’adquirir pel seu 

compte aquest material. Amb aquesta finalitat ja hem penjat a la nostra web 

(http://www.xtec.cat/ceip-jrj) i als taulers d’anuncis de l’Escola la relació de 

llibres i quaderns de treball que s’utilitzaran a cadascun dels nivells educa-

tius. També poden demanar una còpia de la relació a la Secretaria. 

• Per últim, els recordem que si encara no s’han descarregat al seu mòbil l’aplicació 

“Tokapp School”, ho facin el més aviat `possible per tal de poder rebre tots els 

comunicats enviats des de l’Escola.  

Així mateix, els comuniquem que per a qualsevol consulta, tot el professorat estarà a 

l'Escola fins al dia 30 de juny i a partir de l’1 de setembre. 

 

    BONES VACANCES !! 
 

 
         José Martín García 

         Director 

Martorell, 21 de juny de 2016 


