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Què ràpid que passa l’estiu…
Sabem que les famílies voldríeu gaudir més dels vostres infants però els nens i les nenes tenen moltes ganes de

tornar a l’escola.

Inici de curs
Professorat

Després de molts anys, us podem
informar que a dia 1 de setembre l’Escola
Sant Marc ja disposa de tota la plantilla
de professorat en actiu.

Aquest any el Departament ha complert
amb la proposta que havia fet a les
escoles i el 31 d’agost ha nomenat a la
mestra que ens faltava i poder començar
així amb la tranquil·litat de ser-hi tots.

Benvolgudes famílies,
Aprofitem per fer un recordatori d’aquest inici de curs:

El curs comença el dilluns 5 de setembre.
L’horari serà de 9h a 13h per a l’alumnat. El menjador serà de 13h a
15:30h i fins a les 16:30 hi haurà una hora d’extraescolar amb el
monitoratge del menjador de l’escola (recordem que es va passar un
whatsapp per a fer la inscripció)

Dintre de l’horari lectiu (de 9h a 13h), tot l’alumnat de l’escola farà pati
de 11h a 11:30h. a excepció d’Educació Infantil que farà pati de 11h a
11:45h.

Us recordem que les reunions d’inici de curs seran el dimarts 13 per Ei3,
Ei4 i Ei5, el dimecres 14 per 1r, 2n i 3r i el dijous 15 per 4t, 5è i 6è. Totes
les reunions es faran a les 19h.

Famílies nouvingudes

Us informem que les tutores es posaran
en contacte amb totes les famílies
nouvingudes per poder fer una entrevista
i que hi hagi un primer contacte
família-escola.

Entrades i sortides Coral La volta al món en 80 dies

Les portes de l’escola s’obriran a les
8:50 cada matí.
L’alumnat de Ei3, Ei4 i Ei5 haurà
d’entrar per la porta del carrer
Estudis.

L’alumnat de primer i tercer per la
porta que hi ha al costat del gimnàs i
2n, 4t, 5è i 6è per l’entrada principal
de l’escola.

L’alumnat de primària que tingui
germans a Educació Infantil podran
passar pel mig del pati.

Com ja sabeu, el curs passat
vam recuperar les Corals de
l’escola.

La Coral és un projecte gratuït
de l’escola Sant Marc liderat
per la mestra de música
Cristina Torres i que es fa en
horari de migdia.

Al llarg del setembre rebreu el
formulari d’inscripció per
l’alumnat de primer a sisè de
primària.

Al mes de desembre farà 150 anys que es
va publicar el llibre de “La volta al món en
80 dies” de Jules Verne.

El claustre va decidir aprofitar per fer el
projecte d’escola sobre aquest tema
perquè és un llibre que ens permet
introduir temàtica diversa com pot ser els
mitjans de transport, la cultura dels
diferents països del món, el context de la
societat del s XIX…

Esperem que famílies i alumnat gaudiu
molt d’aquest nou projecte.


