Benvolgudes famílies,
Em complau adreçar-me a vosaltres per fer-vos arribar la informació general del proper
curs escolar 2020/2021.
El curs començarà el dilluns 14 de setembre de 2020.
 DOCUMENTACIÓ
Tots/es els/les alumnes hauran de lliurar 1 fotografia de carnet (amb el nom i el curs al
darrera) al/a la seu/va tutor/a, durant la segona quinzena de setembre.
A la pàgina web podreu descarregar totes les autoritzacions que cal entregar al/ a la
tutor/a a l’inici de curs.
 LLIBRES DE TEXT
El llistat dels llibres estaran exposats a la nostra pàgina web a partir del dia 1 de juliol.
Els llibres es poden adquirir a la llibreria La Gralla. Enguany, com a mesura de seguretat
per la COVID-19, treballaran per encàrrec per evitar cues i llargues esperes. Cal anar a la
botiga per fer la reserva o bé fer-la per mitjà de la seva pàgina
web: www.llibrerialagralla.cat
Adjunt a aquesta circular trobaran un val de 5€ de descompte per a compres superiors a
30€ a la secció de papereria.
 MATERIAL
Ordinador: Cal que l’alumnat d’Educació Primària i ESO disposi d’un ordinador portàtil o
tauleta amb connexió a Internet per tal que es pugui dur al centre quan el professorat ho
requereixi.
Bata: És obligatori l’ús de la bata a les hores de classe, des d’Educació Infantil fins a 6è
d’Educació Primària. A l’ESO és obligatori portar la bata a les classes de tecnologia. En
cas de no portar-la no es realitzarà l’activitat pràctica. Podran adquirir-la a la mateixa
escola.
Agenda escolar: Els alumnes d’Educació Primària i ESO utilitzaran l’agenda escolar de
l’escola, que s’adquirirà a l’inici de curs a Secretaria.
Equipament esportiu: Per a realitzar Educació Física els/les alumnes han de portar
obligatòriament el xandall, la samarreta i els pantalons curts de l’escola, i calçat adequat.
Totes les peces han d’estar marcades amb el nom i cognoms. En cas de no portar el
material adequat no es realitzarà l’activitat pràctica.
Es

pot

adquirir

per

internet,
a
través
de
la
pàgina
web
:
https://www.tiendacolex.es/colegios.php, on cal registrar-se i en la casella “código colegio”
escriure EDUCEM 2017.
També es podrà adquirir a la botiga Illa esports al cr. Joan Prim, 165 de Granollers.
Durant el mes de juliol els informarem de l’organització i funcionament del proper curs,
atenent les indicacions i recomanacions del Departament d'Educació.
Restant a la seva disposició, agraïm la seva confiança i col·laboració per a aquest proper
curs 2020-2021.
Rebeu unes salutacions cordials,
Anna Comas i Duran
Directora
Granollers, juny de 2020

