INFORMACIÓ PER ALS PARES i MARES DELS ALUMNES
DE PRIMÀRIA (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)
CURS 2017 – 2018

1.-

PRIMER DIA DEL CURS
Cicle Inicial (1r i 2n):

Dimarts 12 de setembre a les 9:00h. Entrada per la Porta del Cor Unum
(Plaça del 150è aniversari).
Sortida 1r primària: Durant la primera setmana del curs els pares els recolliran a les seves
classes.
Sortida 2n primària: Per la porta de Carmen Blajot (Placeta del Rellotge).
Cicle Mitjà (3r i 4t):
 Dimarts 12 de setembre a les 9:15h. Entrada i sortida per la Porta del Cor Unum
(Plaça del 150è aniversari).
Cicle Superior (5è i 6è):
 Dimarts 12 de setembre a les 9:30h.
Entrada per la Porta del Cor Unum
Sortida per la plaça de Sta. Magdalena Sofia.

HORARI D’ENTRADA (durant el curs)

2.-




Matí:

8:55h. entrada.
13:00h. sortida externs.
Tarda: 15:00h. entrada externs
17:00h. sortida

Es prega la màxima puntualitat en les entrades i en les sortides.
Qualsevol canvi que afecti la sortida habitual de l’alumne, cal que es comuniqui per escrit mitjançant
l’agenda o amb una targeta.
Les absències dels nens per malaltia o altres causes, s’han de comunicar a l’escola entre 8:30h i
10:00h. del matí a Infermeria (tel. 93.203.02.00 ext. 245 o infermeria@sagratcorsarria.com).

ACCESSOS D’ENTRADES I SORTIDES (durant el curs)

3.

Cicle Inicial (1r i 2n): entrada i sortida per Porta de Carmen Blajot (Placeta del Rellotge).



Cicle Mitjà (3r i 4t): entrada i sortida per Porta del Cor Unum (Plaça del 150è aniversari).



Cicle Superior (5è i 6è): entrada i sortida per la Plaça de Santa Magdalena Sofia.

Carrer del Sagrat Cor, 25
08034 Barcelona
T. 93 203 02 00
F. 93 280 20 49

info@sagratcorsarria.com
sagratcorsarria.com

4.-

EQUIP COL·LEGIAL
Uniformes: s’exigirà correcte des del primer dia.




Els alumnes: pantaló i jersei blau marí i polo blanc amb el nom del col·legi. Tot marcat.
Les alumnes: faldilla prisada i jersei blau marí i polo blanc amb el nom del col·legi. Tot
marcat.
Per a tots: sabates negres, tipus mocassí o cordons i mitjons blau marí (marcats).
No es permet portar sandàlies, esclops, botes altes, ni calçat esportiu.

Els davantals:
 De 1r a 4t són de ratlles blaves i blanques per als nens i roses i blanques per a les nenes.

De 5è i 6è, tant nens com nenes, són verds i negres.
1r i 2n: és obligatori portar el davantal i canviar-lo dos cops per setmana
3r, 4t, 5è i 6è: un cop per setmana, si es suficient.
Tots han d’estar marcats amb el nom brodat per davant, en lloc visible i amb una cinta per
penjar-los.

Equip de gimnàstica:
Samarreta blanca i blau marí, pantaló blau marí curt, xandall blau, mitjons i calçat esportiu blanc de
sola gruixuda. Tot ha d’estar marcat amb el nom en lloc visible. L’equip de gimnàstica ha d’anar en
una bossa de roba i el calçat en una altra, totes dues convenientment marcades i que es puguin
penjar.

5.-

ON ADQUIRIR L’EQUIP COL·LEGIAL
La informació la poden trobar a la nostra pàgina www.sagratcorsarria.com.

6.-

SERVEI D’AUTOCAR
L’empresa AUTOCARES JULIÀ (tel. 932615859 sagratcor@julia.net) es fa càrrec d’aquest servei.

