HORARI 22 desembre 2016
Benvolguda família,
Tal com aprovà el Consell Escolar i tal com consta al calendari de l’agenda dels
nens/es, el proper dijous 22 de desembre de 2016 l’horari de les classes serà
només de matí: de 9h a 12:30h.
Us donem informació horària de l’escola, el menjador i l’AMPA a fi de facilitar-vos
l’organització.
HORARIS dijous 22 de desembre de 2016



L’horari de les classes serà de 9h a 12:30 h, per a tothom.
L’horari del servei de menjador serà de les 12:30h fins les 16h.



L’horari del servei gratuït d’acollida que organitza l’AMPA per als que hagin
dinat al menjador de l’escola serà de les 16h fins les 16:30h i a continuació les
activitats extraescolars.



L’horari del servei gratuït d’acollida que organitza l’AMPA per als que dinen
a casa serà de 15h a 16:30h i a continuació les activitats extraescolars.

HORA DE SORTIDA I LLOC DE RECOLLIDA de l’ALUMNAT


12:30h Els que van a casa a dinar
La sortida de grans i la recollida dels petits és fa igual que cada dia.



16h Els que dinen a l’escola
P3 P4 P5 1r i 2n Es recolliran a les 16h a l’edifici d’infantil on us estaran
esperant acompanyats pels monitors/es del menjador.
3r 4t 5è 6è , que pleguen sols, aquest dia sortiran a les 16h pel pati dels
petits.



Recollida a les 16h:30h o més tard: nens/es que estiguin inscrits a activitats de
l’AMPA.

NOTA

Només es podrà recollir els nens/es en els horaris que us hem indicat.

INFORMACIÓ AMPA I MENJADOR
AMPA Per inscriure els vostres fills/es a l’horari que ofereix l’AMPA heu d’adreçarvos a l’AMPA. Tel 93 795 82 06 // e-mail maragall.ampa@gmail.com Per qüestions
organitzatives no s’acceptarà cap demanda sense la prèvia inscripció. El període
d’inscripció a l’AMPA fins el divendres 16 de desembre.
MENJADOR Per tenir ben controlada la recollida dels nens i nenes que dinen a
l’escola, caldrà que ompliu la butlleta que us repartirà el menjador.
Arenys de Mar, 5 desembre de 2016

