CEIP SES QUARTERADES
Circular informativa 1

5 de setembre de 2022

Benvolgudes famílies,
De cara a començar el curs dia 12 amb èxit, a part de les reunions presencials dels propers
dies 7 ( Infantil) i 8 (primària), aquí us feim alguns recordatoris de gestions que heu de fer
abans de l’inici de l’alumnat :

✅ Si necessitau el servei d’ESCOLA MATINERA ( de 8 a 9h):
Fer inscripció on-line: https://forms.gle/2v98iyk62J7KJVfTA

✅Si necessitau el servei de MENJADOR ( encara que sigui per octubre):
Fer inscripció on-line abans de divendres 9 ❗: https://cutt.ly/NCklvhO
✅ De *3r a 6è fer la transferència de REUTILITZACIÓ de 25€ abans de dia 10.
* La resta de cursos ja deu tenir o encarregat el material per dur dia 12 a escola.
http://ceipsesquarterades.com/llibres.php

Aquí teniu altra informació important per tenir present durant el curs:
HORARI DE VISITES : Per parlar amb els/les tutors/es o especialistes podeu concertar
entrevista els dimecres de 14 a 15 h. Per l’ agenda o mail coorporatiu del mestre/a.
Ja teniu a la web l’adscripció del mestres i el llistat de correus:
http://ceipsesquarterades.com/mestres.php

ÚS DE L ́AGENDA : ( La repartirem a tots els infants de primària el 1r dia de classe ). L’agenda
s’ha de retornar signada pels pares/ mares cada dilluns. També s’han de justificar les
absències per aquesta via o mail als tutors o via GESTIB. ( Evitau fer-ho per telèfon)
APORTACIÓ DE MATERIAL: Educació Infantil són 53 euros. A Primària els doblers a aportar
són: A primer i segon: 38 euros. - A tercer, quart, cinquè i sisè : 33 euros
Els doblers de material escolar s´han d´ingresar al nº de Compte de la CAIXABANK
IBAN: ES58 2100 8009 1913 0003 6412 CONCEPTE: Nom/llinatges de l’alumne/a i curs.

Finalment teniu el calendari amb els *dies de centre (a falta d’aprovar pel Consell Escolar)
per ajustar als 176 dies lectius:

calendari.php

Per qualsevol dubte podeu contactar amb direcció cada dia de 9 a 10h al centre o per telèfon.
971 67 02 75 o amb l’administratiu dilluns i dimecres de 8 a 15:00h ( Víctor:
v.garcia@ceipsesquarterades.com).
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Leer más información en nuestro sitio web y al facebook del centre.
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