Benvolgudes i benvolguts,
Us fem a mans aquest escrit amb alguna informació d’interès per al bon funcionament
de les Tardes de divendres.
Les activitats triades per les famílies per al curs que comença són: anglès, taller de circ,
taller de les arts, viatge al món de les emocions, taller de robòtica, teatre i escacs.
Us recordem que les Tardes de divendres comencen el 14 de setembre (P-4, P-5 i
Primària), el 5 d’octubre (P-3) i finalitzen el 14 de juny. La darrera tarda de divendres
de cada trimestre no hi haurà activitats: el 21 de desembre i el 12 d’abril.
La recollida, a les 16.30, es farà com l’any passat: les nenes i nens d’infantil i fins a
primer de primària sortiran per la porta del menjador de la terrassa, els que facin
Taller de circ per la porta de la sala polivalent, i la resta dels de primària sortiran per
les escales de la terrassa.
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb la coordinadora de Tardes de divendres
Rosa Gras o amb els membres de l’AFA de la Vocalia Tardes de divendres:
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat.

Demanem a les famílies:
-Que recordeu als vostres fills i filles quina activitat faran.
-Puntualitat a l’hora de recollir als alumnes.
-Que les famílies que vulgueu que els vostres fills marxin sols de l’escola un cop
acabades les activitats de Tardes de divendres ompliu l’autorització que trobareu a
http://www.costaillobera.net/web/images/autoritzacions/autoritzacio_marxar_sols_t
d.pdf i la doneu a la Cristina Buey de la secretaria de l’escola.
-Que comuniqueu amb una nota escrita quan per qualsevol motiu el vostre fill/filla no
pugui fer l’activitat de Tardes de divendres i hagi de sortir abans. És important per
poder agilitzar l’inici de les activitats, atès que es passa llista cada divendres abans de
començar.
-Que aviseu a la Vocalia si el vostre fill té alguna característica o condicionant que
penseu que han de conèixer els monitors i monitores de les activitats, malgrat que
l’escola ja n’estigui informada. Us demanem dir-ho també mitjançant correu a
vocalia.tardesdivendres@costaillobera.cat.

Us recordem que les nenes i nens que no fan cap activitat de Tardes de divendres no
poden romandre a l’escola mentre es fan aquestes activitats. El seu horari de sortida
és a les 14.30h.
Desitgem que el curs es desenvolupi tal com tots esperem.
Salutacions
Oriol Torrent i Eva Peguero, Vocalia Tardes de divendres AFA Costa i Llobera.

