
Palma, 15 de desembre de 2022

Benvolgudes famílies,

Us volem recordar que el proper dijous 22 de desembre és dia de jornada continuada al
centre i, per tant, les classes acabaran el migdia.

● Infantil, primària i UEECO:  de 8.50h a 14h
● Secundària: de 8.50h a 14:45h

Els horaris de menjador no varien i l'escola romandrà oberta fins a les 15h. Per l’alumnat
d’infantil i primària, especificau l’horari de recollida dels vostres fills i filles a la butlleta
adjunta i feis-la arribar a la secretaria del centre amb data límit el proper dilluns 19 de
desembre.
El grup de 5 anys aquest dia no anirà a natació.

Els informes dels cursos parells de primària i secundària (LOMCE) estaran disponibles al
GESTIB a partir de les 13h.

Per al cursos LOMLOE, accediu a l’informe de criteris d'avaluació en aquesta mateixa
plataforma, on hi podreu llegir les valoracions de les matèries.

Si cal, consultau la circular rebuda el 5 de desembre en referència a usuaris i contrasenyes.

L’alumnat de secundària que hagi de sortir tot sol abans de les 14:45h, tant els qui queden a
menjador com els qui no, necessitaran una autorització signada que els tutors hauran
repartit.

Recordau també que reprendrem les classes dilluns 9 de gener de 2023.

Si, com diuen, la vida ens està observant …
donem-li un bon espectacle.

Que aquest 2023 trobeu el paper de les vostres vides!
Bon Nadal, famílies.

Atentament,
L’Equip directiu

Jornada continuada 1r trimestre (infantil i primària)

_________________________________________________________, pare, mare o tutor/a de

l’alumne/a __________________________________________ del curs __________________ ,

confirm l’horari de sortida de dia 22 de desembre de 2022:

12h

14h

15h (aquesta opció només és per als qui fan ús del servei de menjador)

Marcau aquesta casella si pot sortir tot sol (només 2n i 3r cicle de primària)

Data i signatura

FEIS ARRIBAR AQUESTA BUTLLETA A SECRETARIA. DATA LÍMIT, DILLUNS 19 DE DESEMBRE

http://www.matadejonc.cat/Usuari-i-contrasenya-GESTIB,2277#.Y43GAOzMK3L

