
Recordatoris (Menjador, Xandall, Graella de lectura, deures, dictats i

autoritzacions)
1r de primària - 19/9

Bon dia famílies,

Us fem un petit recordatori de diferents informacions que pensem heu de tenir en compte:

- Pel que fa al menjador, si el vostre fill/a es queda a dinar un dia concret i de manera

esporàdica haureu d’enviar un e-mail a l’adreça menjador@nsmontserrat.cat amb

l’e-mail del tutor en còpia abans de les 9.00 am del dia que ha de quedar-se a dinar.

- Respecte a les mudes d’educació física, el vostre fill/a haurà de venir amb el xandall

posat només si li toca fer E.F. a primera hora del matí (09.00 h) o de la tarda (15.00 h)

en la resta de casos ha de venir vestit de carrer i amb el xandall a la bossa.

- La graella de lectura ha d’anar sempre a la carpeta blava per tal d’evitar que es perdi

o s’oblidi, s’ha de firmar una vegada al dia si el vostre fill/a fa una estona de lectura a

casa, si no llegeix no s’ha de firmar. La graella es revisa per part dels tutors una

vegada a la setmana (1r B dimecres) i (1r A dijous).

- Us recordem que començarem amb els deures el dia 26/9. Donarem una fitxa de

matemàtiques cada dilluns que haurà de ser entregada el dijous, on donarem els

deures de català que s’hauran d’entregar el següent dilluns i així successivament. Els

deures sempre aniran a la carpeta blava.

- També us recordem que donarem el primer dictat preparat el 3/10 per tal que

tingueu temps de preparar-lo a casa, al full del dictat indicarem la data en la qual el

farem (finals d’octubre aproximadament).

- Finalment, recordeu enviar un e-mail als tutors per presentar-vos i portar les

autoritzacions a les sortides i recollides si encara no ho heu fet.

Gràcies per la vostra col·laboració,

Ángel i Lluïsa
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