
                            CIRCULAR Nº 9

Benvolgudes famílies, 

Us volem facilitar una sèrie d’informacions per al vostre coneixement:

- Al full informatiu que us vàrem facilitar fa unes setmanes hi consta el nº de telèfon per
assumptes  de  menjador.  És  erroni.  És  el  de  la  monitora  de  menjador  i  té  un  horari
restringit de 8 a les 9 del matí. El que heu de tenir apuntat és el següent: 670 65 68 31.
Disculpau-nos!
- Respecte de les reunions de tutoria col·lectiva de principi de curs, us hem de dir que
l’assistència  de  les  famílies  vas  ser  bastant  bona:  el  88  %.  Gràcies  per  la  vostra
col·laboració!

- D’igual manera, respecte de les aportacions voluntàries de principi de curs, hem de dir
que hem tengut una resposta prou positiva per la vostra banda I ja ens heu satisfet la
quota el 90 % de les famílies de l’escola. Esperam completar la resta.

- Us hem d’informar de l’estrena de la nova pàgina web de l’escola. Hi hem treballat molt I
ara la us volem mostrar en primícia: www.ceipmestreguillemet.cat. Esperam que us agradi
I us sigui útil! Feis nos arribar els vostres suggeriments.

-  Al  llarg del  mes de novembre durem a terme un simulacre d’evacuació. Si  escoltau
sirenes i moviments d’equips d’emergència, no us alarmeu i sapigueu que està relacionat
amb aquest entrenament que duim a terme a cada curs.

- Durant el mes de novembre, els mestres de l’escola ens exercitarem en pràctiques de
salut d’emergències perquè puguem estar preparats en cas que els nostres alumnes ho
puguin  precisar.

- Perquè pugueu fer una previsió, us avançam que el concert de Nadal serà el 20 de
desembre a l’església parroquial.

- Per últim, dir-vos que des de principi de curs hem hagut de patir la supressió de l’ATE de
l’escola. Era un recurs que ens feia molt falta per poder donar resposta a les necessitats
d’un nin del cicle infantil.  Doncs, finalment comptarem amb aquest recurs tot i  que de
manera parcial durant dos dies a la setmana. No és la solució ideal però ens ajudarà a
atendre adequadament a aquest infant I al funcionament de la seva classe i del seu cicle.
Ha estat gràcies a la pressió i a les gestions realitzades per part de la direcció de l’escola,
l’Ajuntament, l’AMIPA i la cessió última de la Conselleria.

Molt cordialment, 

La direcció de l’escola

http://www.ceipmestreguillemet.cat/
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