CIRCULAR FINAL DE CURS 2018-19
Benvolgudes famílies,
Us informem del calendari especial que tindrà lloc aquesta darrera setmana de curs :
Dijous 20 de juny: SORTIDA PORT AVENTURA
L´alumnat inscrit estarà davant l´INS a les 7:50h.
La sortida serà a les 8 h quan hagi arribat el transport escolar. Aquest dia el servei de transport s’efectuarà
amb l’horari habitual de matí.
Es preveu la tornada al voltant de les 19.30 h

Divendres 21 de juny: ACTIVITATS AL CENTRE
Aquest dia es realitzaran activitats lúdiques dins del centre organitzades per l’alumnat dels cursos
superiors i es farà l’entrega de diplomes del programa Canigó. També hi haurà un aperitiu
comunitari en què el centre convidarà a refrescs i l’alumnat haurà de portar alguna cosa de
menjar per compartir.
L’horari d’aquesta jornada serà de 9 a 13 h.
L’horari de transport serà el següent:
Ruta
Anada
Tornada

Raïmat
8.15 h
13.10 h

Gimenells
8.30 h
13.25 h

Pla de la Font
8.40 h
13.35 h

Sucs
8.50 h
13.45h

INS Canigó
9.00 h
13.00h

Dijous 27 de juny: RECOLLIDA DE NOTES
El dia 27 de juny tots els alumnes han de venir a l´INS a recollir el butlletí de notes i la resta de
documentació per al curs vinent. Hora: 11 h
Aquest dia els alumnes de transport seran recollits segons la relació següent:
Ruta
Anada
Tornada

Raïmat
10.15 h
12.25 h

Gimenells
10.30 h
12.40 h

Pla de la Font
10.40 h
12.50 h

Sucs
10.50 h
13.00 h

INS Canigó
11.00 h
12.15 h

El centre ha establert un període de reclamacions de notes: el mateix dia 27, de 12 a 14 h i el dia 28 de
juny de 10 a 13 h.

Retorn fiança armariets curs 2018-19
L’alumnat haurà de deixar lliure el seu armariet i emportar-se el seu candau a partir del divendres 14 fins
el divendres dia 21.
El retorn de la fiança de 10 €, si s’escau, es farà els dies 27 i 28 de juny a secretaria.

Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web.www.inscanigo.org, o trucar al telèfon de
l´INS: 973 74 10 06 / 973 74 20 96
Rebeu una cordial salutació.
La direcció
Almacelles, 12 de juny de 2019

