CIRCULAR INFORMATIVA
INFORMACIONS INICI DE CURS
CONVOCATÒRIA DE REUNIONS
Montgat, 12 de setembre de 2012
Benvolgudes famílies,
Am aquesta circular us volem donar la benvinguda al curs que avui comencem i informar-vos d’alguns
aspectes que ens ajudaran a millorar el funcionament del centre.
HORARI LECTIU:
Com ja sabeu, pel dossier que us vàrem lliurar, l’horari lectiu per tot l’alumnat de l’escola serà el que està
aprovat pel Consell Escolar i autoritzat pel Departament d’Ensenyament
 Matí de 09:00 a 12:30h

Tarda de 15:00 a 16:30h

Donades les retallades de personal que hem tingut, DOS MESTRES MENYS que el curs passat, el no
cobriment de les baixes per malaltia els 10 primers dies lectius i la disminució d’hores lectives de les
persones substitutes, aquets curs NO PODREM APLICAR EL SEP PER A TOT L’ALUMNAT DE PRIMÀRIA a la
franja de 12:30 a 13:00 com el curs passat.
Rebreu més informacions a les reunions de l’inici de curs que ara us convoquem.
TRANSPORT ESCOLAR
Aquest curs tenim una modificació del Transport, ja que només tindrem un autocar per a tota l’escola que
realitzarà un viatge al matí i un a la tarda.
Les persones interessades haureu de passar per la secretaria de l’escola on hi trobareu el full per poder fer
la petició. Necessitareu portar la fotocòpia de les dades bancàries per domiciliar el pagament. El preu, que
no sabem, serà similar al curs passat.
COMUNICACIONS AMB L’ESCOLA
Us recordem que podeu fer servir per les vostres comunicacions no immediates les següents adreces:
PARVULARI: santjoan@espriumontgat.cat

PRIMÀRIA: escola@espriumontgat.cat

Totes les circulars les publicarem al web del centre http://www.espriumontgat.cat i us les farem arribar al
vostre correu electrònic, si l’heu facilitat al centre.
Si no rebeu els nostre comunicats, us agrairem que ens faciliteu, a les adreces indicades, el vostre mail que
serà incorporat a la nostra llista de distribució.
L’agenda escolar continuarà sent un vehicle necessari per a la comunicació amb l’escola.

PLANTILLA DEL CENTRE I CONVOCATÒRIA DE REUNIONS
Amb la finalitat de tractar els temes generals que afecten a la totalitat de l’alumnat de l’escola i posar-los en
el vostre coneixement, us convoquem a les reunions d’inici de curs que faran les tutores i els tutors de cada
nivell. No cal dir que la vostra presència i participació en aquestes reunions és molt important, tant per
vosaltres com per als vostres fills/es.

Demanem que per respecte a les persones assistents, vingueu sense els vostres fills/es
TOTES LES REUNIONS SERAN A LES 17:OOH
CURS
P-3
P-4
P-5
1R
2N
3R
4T
5E
6E

A
A
A
A
A
A
A
A
A

TUTOR/A
BERTA FUSTÉ
CARME MALAVEZ
IMMA BABURÉS
MAR LACOMA
MARIA ANTONIA PAREJA
CARME PUYALTO
ANA MARTINEZ
MARISA MATA
TERESA ROSES

Especialistes d’anglès
Especialistes d’Educació Física
Especialistes d’Educació Especial
Especialista de Música
Reforç parvulari
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TUTOR/A
ALICIA MONZÓ
ESPERANZA PLACENCIA
IDOIA MATEO
ANA FUENTES
AMPARO SANCHEZ
JOAN TAPIA
PILI NIETO – FELI CUNILLE
ELISENDA PERALTA
CAROL DIAZ

DATA
24 OCTUBRE
25 SETEMBRE
2 OCTUBRE
JA FETA
20SETEMBRE
18 SETEMBRE
27 SETEMBRE
26 SETEMBRE

JESUS MATE – ANGELS RODRÍGUEZ – CLARA YRURZUN
ELISENDA PERALTA – FELI CUNILLE
ROSER RIUS – ELENA ESMORIS
MANUEL RAVENTOS
ELENA RODRIGUEZ

HORARI DE VISITES
Director
MARTIN NOGUERO Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 10:00h
Cap d’estudis JESUS MATÉ
Divendres de 09:00 a 10:ooh
Secretària PILI NIETO
Dijous d’11:00 a 12:30h
Mestres
El dijous de 12:30 a 13:30h és l’horari previst per atendre a les famílies prèvia
petició d’hora, tan per part de les famílies com pel professorat.
Us volem agrair la vostra col·laboració en el compliment de les normes que tenim establertes a l’escola.
Cordialment
Martín Noguero
Director de l’escola

