
Full informotiu JunY 2ol4

Col.legi Míró

Benvolgudes famí!ies,

Tot el professorot creiem imprescíndible que, per mantenir el bon nivell de coneixements

obtingut duront el curs, els nens i nenes trebollin o l'estiu i per oixó tenim a lo vostro

disposició els llibres de vocances omb divarses motéries'

L'import obligotori de l'AsseguronEa escolor i el servei psicopedogógic és deTt€ que es

pot fer efeciiuoguest mes dejuny í sempreobansdelt6 desetembre.

El curs acobord el div¿ndres 20 de juny a lo 1 del migdia. Els nens de menjodor sortiron o i
de 2 (de P-3 o 2n.) i a les 3 de la tardo (de 3r. o 6é)'

El dimarts 1de juliol es vendron els llibres per ol curs vinent. Al setembreno es vendron

llibres. L'hororí de vendo serü:

- Educació fnfontil i cicle iniciol (de P-3 oZn. curs) de 9 del motí o 1 del migdia'

- De 3r. a 6é curs de 3 o 6 delatarda.

El curs 2Ot4-?Ot5 comenEard'el 15 de setembre en sessió de motí i tordo'

La reunió cje comengament de curs d' Infantil serü el 9 de setemhre a les 19,00h.(P-3, P-4,

P-5)

Lo reunió de Primdrio serü el dimecres !7 de setembre:

lr., ?n. i 3r. curs o les 18,00h.

Lo guofo de mensuali tat és de 75 €. Lo primero serü corregado en el seu compte el dia t de

se'lembre.

El mes de menjodor costorü 110 € i els dies asporüdics 9€'

El proper curs sera obligotori portar lo bata de l'escolo oíxí

corn el xondoll comPlert iel polo o somorreto omb l'escut'

Horori festivol: 1r grup Gnfantil, 1r i 2n). Houron de ser al Centre Morol o les 15'30h per

comenEar el festivol a les 16,00h. Els nens i nenes de la sagono port, houron de ser al

centreo les 17,30h Per comengor o l¿s 18,00h.

Divendres 1.3 s¿ juny no hi ha serv¿i de meqiodor'

Cal en'tregar !¿s so!.licituds de beques pel menjodor entre els dies 11 ¡ 13 de juny'

Aguest full informotíu et podreu consultar o lo pügino web www.escolomiro'net

Desprésd'uncurspled'éxits,elsdesitgemunbonestiu'
La Comunitat educativa.


