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A LES FAMÍLIES DELS ALUMNES D'INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

 
 
Estimadas familias:  
 
Por la presente me pongo en contacto con        

ustedes para citarles a la reunión que tendrá lugar en          
el centro, para tratar los siguientes temas relativos a la          
educación de su hijo: 

 
● Evolución del segundo trimestre.  
● Funcionamiento de Clickedu. 
● Aspectos organizativos y metodológicos de cada 

tutoría. 
 
Las reuniones comenzarán a las 18:30 h.       

en la clase de sus hijos. Las fechas de las mismas           
son las siguientes: 

 
● Lunes, 6 de mayo - E. Infantil 
● Martes, 7 de mayo - E. Primaria, de 1.º a 3.º 
● Miércoles, 8 de mayo - E. Primaria, de 4.º a 6.º 

 
 
A su vez, les informamos de que el jueves, 9          

de mayo, a las 18:00 h. en el salón de actos del            
colegio, en el marco de la Escuela de Padres, habrá          
una conferencia a cargo de José Joaquín       
Bennasar con el título “La relación con nuestros        
hijos adolescentes”, especialmente recomendable    
para las familias con hijos en los últimos cursos de E.           
Primaria.  

 
Para facilitar su asistencia a la reunión y a la          

conferencia, les comunicamos que habrá servicio de       
guardería. Un cordial saludo. 

 
José María San Feliu 

Dir. Pedagógico 
 

 
 
 
 
 

 
 
Benvolgudes famílies: 

 
Per la present em fique en contacte amb        

vostès per citar-los a la reunió que tindrà lloc en          
el Centre, per tractar els següents temes relatius        
a l’educació del seu fill: 
 
● Evolució del segon trimestre. 
● Funcionament de Clickedu. 
● Aspectes organitzatius i metodològics de     

cada tutoria. 
 

Les reunions començaran a les 18:30 h.       
a la classe dels seus fills. Les dades són les          
següents: 

 
● Dilluns, 6 de maig - E. Infantil 
● Dimarts, 7 de maig - E. Primària, de 1r a          

3r 
● Dimecres, 8 de maig - E. Primària, de 4t         

a 6è 
 

Al mateix temps, els informem que el       
dijous, 9 de maig, a les 18.00h. al saló d'actes          
del col·legi, en el marc de l'Escola de Pares, hi          
haurà una conferència a càrrec de José       
Joaquín Bennasar amb el títol “La relació       
amb els nostres fills adolescents”,     
especialment recomanable per a les famílies      
amb fills en els últims cursos de E. Primària. 

 
Per facilitar l’assistència a la reunió i a la         

conferència, els comuniquem que hi haurà servei       
de guarderia. Una cordial salutació. 
 

José María San Feliu 
Dir. Pedagògic 

 
 
 
 
 
 
 

•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
D________________________________________________________________________________ 

padre/madre del alumno______________________________________________________ curso    

_____________________ que habiendo recibido la información confirmamos que __________ (indicar Sí o NO)             

asistiremos a la reunión programada en este tercer trimestre. 

 


