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Benvolgudes famílies,
Em plau dirigir-me a tots vosaltres per comunicar-vos tot un seguit de novetats que
ja s’han esdevingut i d’altres que s’iniciaran molt properament.
Pel que fa al funcionament de la plataforma Alexia, us informo que el professorat
dels cursos de l’ESO, del Batxillerat i dels Cicles Formatius està començant a introduir els
resultats de proves, de treballs i de tot aquella documentació que pot servir per avaluar els
vostres fills/es. D’aquesta manera podreu fer-ne un seguiment molt més acurat de
l’evolució acadèmica. Us recordo que abans de Nadal vau rebre les credencials (usuari i
contrasenya) a l’adreça de correu electrònic que vau notificar al col·legi. Les famílies que
teniu més d’un fill/a matriculats podreu accedir a tota la informació des d’una mateixa
credencial, una de pare i/o una altra de mare.
Una altra novetat és que a partir de demà, 1 de març, entrarà en funcionament el
servei de cantina a l’hora del pati, especialment adreçat a l’alumnat de 5è i 6è de Primària
i, sobretot, al de l’ESO, del Batxillerat i de Cicles. Cada dia hi haurà un assortiment
d’entrepans calents i freds, fruita fresca de temporada i suc de taronja natural, i tot a un
preu força econòmic. És una nova oferta gastronòmica saludable i equilibrada dissenyada
per a cada temporada estacional, amb l’objectiu d’ajudar els nois i noies a menjar millor
per viure millor.
Una tercera qüestió fa referència al pícnic dels dies de les sortides. Com
recordareu, des del curs 2014-2015 hi ha l’opció d’anul·lar l’esmentat pícnic sempre que
s’avisi amb una antelació de dos dies a Secretaria (p. ex. si la sortida es fa en divendres,
el darrer dia per avisar és dimecres). En el cas que no es respecti aquest termini,
malauradament no es podrà descomptar l’import corresponent. Cal entendre que el servei
de cuina ha de fer la comanda i necessita temps per gestionar-la adequadament.
Sense res més a comentar-vos, aprofito l‘avinentesa per saludar-vos cordialment i,
com ja sabeu, resto a la vostra disposició.
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