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           Tarragona, 5 de setembre de 2018 

Benvolgudes famílies,  

Amb la intenció que tingueu centralitzada la informació que haureu de tenir present de cara a principis de curs, us 

fem arribar aquesta circular amb diferents enllaços que us poden servir per gestionar-la. 

INFORMACIÓ D’INTERÈS DATES A TENIR EN 

COMPTE 

HORARIS/LLOC OBSERVACIONS 

Venda dels uniformes, 

bates, motxilles i bosses 

viatgeres. 

Venda: del 5 al 7 de 

setembre. 

10 de setembre  

12 al 14 de setembre 

Horari de venda 9.30 a 13.30 de 
15.30 a 18.30. 

Horari de venda de 9.30 a 13.30. 

Horari de venda 9.30 a 13.30 de 
15.30 a 18.30. 

Lloc: Pavelló secundària, 1r pis 

Per qualsevol dubte o consulta 
podeu adreçar-vos al correu: 
secretaria@carmelites.cat 

Es lliurarà el producte 
adquirit en el moment 
de compra i, el 
pagament s’haurà de 
realitzar mitjançant 
targeta de crèdit. 

A partir de l’1 
d’octubre els alumnes 
de Primària i ESO (1r i 
2n) hauran de venir 
amb l’uniforme.  

Infantil ha de venir 
amb l’uniforme des del 
dia 12 de setembre. 

Oferta i enllaços per fer les 

inscripcions de les activitats 

extraescolars pel curs 18-

19  

Inscripció del 20 de 

juliol al 21 de 

setembre. 

Inscripció online a partir dels 
enllaços que trobareu en el 
document: document amb l’oferta 
de les activitats extraescolars de 
l’escola pel curs 18-19.  

Per a qualsevol dubte o consulta 
podeu adreçar-vos al correu: 
extraescolars@carmelites.cat 

Enllaç resultats 
enquestes de 
satisfacció activitats 
extraescolars del curs 
17-18. 

Serveis de menjador i 

guarda matinal pel curs 18-

19 

Inscripció del 20 de 

juliol al 10 de 

setembre. 

Inscripció online serveis de 
menjador i guarda matinal. 

Per a qualsevol dubte o consulta 
podeu adreçar-vos al correu: 
menjador@carmelites.cat 

 

Reunions informatives 

activitats extraescolars 

Diverses dates en 

funció de l’activitat 

extraescolar 

escollida. 

Document reunions informatives Reunions pendents de 
confirmar data: 
esgrima, escacs i 
màgia. 

Dates de festius de lliure 

disposició 

2.11.18, 7.12.18, 

11.02.18, 4.03.18 

--  
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INFORMACIÓ D’INTERÈS DATES A TENIR EN 

COMPTE 

HORARIS/LLOC OBSERVACIONS 

Reunions de famílies 18.09 Llar 17:20 Saló d’actes i després 
aules 

 

25.09 1r ESO 17.15 - Saló d’actes  

26.09 P4 – P5 

          GA2 i BATX2 

17.30 - Aules 

17.15 – Saló d’actes  

 

27.09 P3 

          3r ESO 

17.30 – Aules 

17.15 – Saló d’actes 

 

2.10  EP Cicle Inicial 

         2n ESO 

17.30 – Saló d’actes 

17.15 – Aules 

 

3.10  EP Cicle Mitjà 

         GA1 i BATX1 

17.30 – Saló d’actes 

17.15 – Aules 

 

4.10  EP Cicle Superior 

          4t ESO 

17.30 – Saló d’Actes 

17.15 – Aules 

 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta, cordialment, 

 

Equip Directiu 


