
                       CIRCULAR nº 13

Santa Eugènia, 17 de desembre de 2019

Benvolgudes famílies,

Ens trobam al final del primer trimestre i a punt de començar les festes de Nadal. Per això, vos
volem informar com organitzarem aquests darrers dies.

• El 13 de desembre es va dur a terme el mercadet solidari que organitza l'AMIPA. Fou un
èxit de participació i per això volem agrair a l’AMIPA que ens continua regalant aquesta
jornada en què hi participa tota la comunitat educativa. Com a resultat de  la venda dels
objectes que varen construir els mateixos nins i nines, vàrem recaptar al voltant de 200 €
que donarem a una entitat benèfica. Gràcies a tots i a totes!

• El 1r trimestre finalitza el  20 de desembre. Aquest dia l'horari és fins les  14 h. Hi haurà
servei de menjador (des de  les 14 h fins les 15 h) i d'escola matinera.

• Lliurarem els informes d'avaluació el dijous, dia 19 de desembre. Com a comprovant de
recepció cal només que ens retorneu la butlleta que hi trobareu, amb la vostra signatura.

• Dia 20 de desembre hi haurà la tradicional xocolatada amb ensaïmada organitzada per
l'AMIPA. Hi col·labora l'Ajuntament. Per aquest motiu, no fa falta que els alumnes duguin
berenar aquest dia. Sols han de portar de casa un torcaboques i una cullera.

• L'escola ha preparat un CONCERT DE NADAL previst per al dia 20 de desembre a les
12 h a l'església. Aprofitam aquestes línies per demanar-vos que hi col·laboreu per atorgar
a  l'esdeveniment  la  importància  que  es  mereix.  Convé  que  seguiu  les  següents
recomanacions:

– Guardau  el  màxim  de  silenci,  ja  que  d'altra  banda  els  infants  no  poden  seguir  les
instruccions de la direcció musical ni escoltar els instruments.

– Respectau els espais destinats a cada sector. Els alumnes, amb els mestres, entraran en
primer  lloc  a  l'església  i  s'asseuran  a  les  fileres  de  davant  a  la  zona  reservada  i
senyalitzada.

– Els i nines han d'estar sota el control dels mestres.
– En finalitzar el concert, els grups-classe tornaran a l'escola amb els respectius tutors/es i

sota cap concepte, els alumnes podran ser recollits a l'espai de l'església ni al carrer.
– A partir de les 13:15 h Fins les 14:00 h, els pares/mares o tutors podran recollir els 

Finalment, vos volem recordar que, de cara al 2n trimestre, reprendrem les classes el dimecres, 8
de gener de 2020.

Aprofitam l'avinentesa per desitjar-vos un BON NADAL I UN MAGNÍFIC 2020!

Molt cordialment, 

La direcció de l’escola


