Col·legi “SagratCor”
Centre privatconcertat per la
Generalitat de Catalunya
CarmelitesMissioneresTeresianes

C/ Germana Teresa Mira, 21-41
43870 Amposta (Tarragona)
Telf. 977700094
Mail: e3000299@xtec.cat
www.sagratcoramposta.es

Benvolgudes famílies,
Com ja sabem tots les vacances estiuenques són properes i convé tenir en compte alguna data.
•

Acabem el col·legi el dia 22 de juny, l’horari per a tots els alumnes serà de les 9,00h. a
les 13,00h.

•

Les notes es lliuraran el dia 28 de juny de les 10,00h. a les 12,00h convé que abans
d’aquesta data pagueu els rebuts que puguin restar pendents.

•

Començarem les classes el dia 12 de setembre a les 9,00h (infantil i primària) i a les
8,00h. (ESO).

•

El dia 5 de setembre es farà la reunió d’infantil a les 20,00h. El 6 de setembre la de
primària i el dia 19 de setembre la de l’ESO, totes a les 20,00h. És molt important que
hi assistiu.

•

Abans de què realitzeu cap compra és molt important que respectem la uniformitat, el
curs vinent no admetrem les jaquetes per a l’hivern negres, han de ser blau marí. Per a
l’uniforme han de ser sabates negres, no esportives, aquestes es reserven per al xandall.
També us recordem que totes aquelles peces que necessiteu les podreu comprar al
col·legi els dies 3 setembre de les 10:00h a les 17:00h i 4 de setembre amb el següent
horari de les 9:00h a les 17:00h ininterrompudament.

•

La venda de llibres es farà per a Infantil, Primària i ESO els dies 5 i 6 de juliol de les
8,00h. a les 14,00h . Els nois/es que tinguin matèries pendents ho podran fer al
setembre quan vinguin a recollir les notes.

•

Els vostres fills/es us donaran abans d’acabar el curs el pressupost del que valen els
llibres que vosaltres prèviament heu demanat. Amb aquest paper heu d’anar a pagar al
BANC POPULAR o també en targeta bancària directament al col·legi i ingressar
l’import al següent núm. de compte:

ES- 08-0075-0113-85-0600750062. O bé fer transferència on consti el curs i nom complet de
l’alumne. Amb el rebut bancari ja podeu passar a recollir els llibres pel Col·legi.
Aquesta circular la trobareu publicada a la pàgina web del col·legi
Gràcies per la vostra col·laboració.
Us desitgem un bon estiu.
Montserrat Rosa Cardús
Directora
Amposta, 15 de juny de 2018

