
  

 
 

Terrassa, 18 de juliol de 2019 
 
 
Benvolguda família, 
 
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos d’algunes qüestions que de ben segur són             
del vostre interès, cara el curs 2019-2020 
 
CALENDARI ESCOLAR 
 
El dijous 12 de setembre s’iniciarà el curs escolar 2019-2020 per a tots els alumnes de                
l’escola. La jornada lectiva d’Infantil i primària serà, com sempre, de 9 a 1 i de 3 a 5.                   
Totes les famílies que fan servir el servei de matiners podran començar ja el primer dia                
a ¾ de 8 del matí.  
 
ENTRADES I SORTIDES 
 
L’entrada dels alumnes d’Infantil i Primària serà , preferentment pel carrer Sant Jaume,             
on trobareu a l’Elena i la Sandra controlant l’accés. També podeu fer ús de l’entrada               
del carrer Topete si us va més bé, tenint en compte però que el control d’aquell accés                 
no és tan intensiu. 
 
MATERIAL i EQUIPAMENT 
 
Els nens i nenes trobaran el material que faran servir al llarg del curs a l’aula. No heu                  
d’anar a comprar res. 
A infantil i primària ja no es portarà bata de forma habitual. Només serà necessari que                
els nens portin una bata per fer activitats com la plàstica i que no caldrà que sigui un                  
model concret. Podeu aprofitar bates dels germans grans, tranformar camises velles           
dels adults com a bates posant una goma als punys... 
Si necessiteu comprar un xandall nou, ho haureu de fer a través de la botiga virtual que                 
trobareu en aquest enllaç  
 
EXTRAESCOLARS 
 
A la nostra pàgina web trobareu tota la informació de les activitats extraescolars. Us              
agrairem que, si esteu interessats en inscriure al vostre fill/a a alguna de les activitats i                
encara no ho heu fet, empleneu el formulari corresponent al més aviat possible. 
 
 
MENJADOR 
 
A partir d'aquest setembre, tota la gestió del menjador escolar (altes, baixes, dietes,             
pícnics, al·lèrgies...) es farà a través de l'aplicació GESIN.  
Els usuaris d'aquesta aplicació sou els pares. Cada mare i cada pare té el seu propi                
usuari amb el següent criteri per fer el nom d'usuari: inicial del seu nom seguit dels dos                 
cognoms (tot sense accents, ni espais, les “ç” passen a ser “c” i les “ñ” passen a ser                  
“n”). El password és el DNI amb la lletra amb majúscules.  
 
 

https://www.escolatecnos.cat/equipament
https://gesin.tecnos.cat/login.php


  

 
HORARI DE SECRETARIA 
 
Del 2 al 10 de setembre serà de 9 a 1 del migdia.  
A partir del 12 de setembre: matins, de 9 a 1 i dimarts a la tarda de 3 a 7. Per tal de                       
poder-vos atendre millor us aconsellem que procureu fer les vostres gestions           
telefòniques durant l’horari de secretaria. 
 
 
 
Esperant que passeu un bon estiu, us saludem afectuosament 
 
 
 
 
 

Montse Torrella Gemma Elias Mariona Argemí 
Cap d’estudis d’Infantil Directora Cap d’estudis de Primària 

 
 
 
 
NOTA: Tota aquesta informació la trobareu al web de l’escola. Recordeu que l’adreça             
electrònica on podeu enviar els vostres correus és: secretaria@tecnos.cat 
 

mailto:secretaria@tecnos.cat

