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Benvolgudes famílies,
Amb motiu de les Eleccions Sindicals del personal docent, el proper dia 4 de
desembre i segons instruccions de Conselleria d’Educació, les activitats
lectives han d’acabar a les 13:00h. Per aquest motiu es realitzaran els canvis
organitzatius que se especifiquen a continuació:
 13’00h: Acabament de classes i sortida de tot l’alumnat d’Infantil i
Primària que no tenguin servei de menjador.
 13’00 a 15’00h: Servei de menjador
 15’00 a 16’00h: Servei de guarderia per als usuaris de menjador que
NO puguin venir a recollir a les 15’00h. Per poder fer servir aquest
servei de guarderia us heu d’apuntar a l’oficina de l’AMIPA, ja
que són els que ofereixen el servei.
El servei d’Escoleta Matinera i les Extraescolars funcionaran amb
normalitat.
Aprofitam per recordar que els dies 6 i 7 de desembre no hi haurà classe.

Salutacions,
L’Equip Directiu
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Apreciadas familias.
Con motivo de las Elecciones Sindicals del personal docente, el próximo 4 de
diciembre i según las instruccions de Conselleria d’Educació, las actividades
lectivas deben terminar a las 13’00h. Por este motivo se realizarán los
cambios organizativos que se especifican a continuación:
 13’00h. Fin de las clases y salida de todo el alumnado de Infantil y
Primaria que no tengan Servicio de comedor.
 13’00 a 15’00h. Servicio de comedor.
 15’00 a 16’00h. Servicio de guarderia para los usuarios de comedor
que NO puedan venir a recoger a las 15’00h. Para poder tener este
Servicio de guarderia os tenéis que apuntar en la oficina del
AMIPA, ya que son los que ofrecerán el servicio.
El Servicio de Escoleta Matinera y las Extraescolares funcionaran con
normalidad.

Aprovechamos para recordar que los días 6 y 7 de diciembre no habrá clase.

Saludos,
El Equipo Directivo

