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CIRCULAR REUNIÓ GENERAL PARES – TUTOR  

REUNIÓ 2N TRIMESTRE 

 

Benvolguts Pares: 

 Us convoque a la reunió de 2n trimestre de 4 anys, que es celebrarà el proper dia 21 de febrer 

de 2023, i que tindrà lloc a l'Aula Verda a les 17:10 hores. 

 

Es tractaran, entre altres, les qüestions següents: 

-  Introducció i presentació  

- Valoració del primer trimestre  

- Metodologia: lectoescriptura i lógicamatematica 

- Activitats complementàries a realitzar durant el curs 

- Precs i preguntes 

Per tal de facilitar l’assistència a la reunió, al llarg del temps que ocupe la mateixa, el seu fill/a 

podrà permanèixer baix la vigilància de les mestre d’Infantil. Tan sols necessitem que ens indiqueu baix 

si el vostre fill/a vindrà amb vosaltres. 

 A l’espera de poder comptar amb la seua presència en aquesta primera reunió reben una 

salutació ben cordial. 

 

Signat: En/Na   Eva Fons 

 

 

 

··························································································································· 

      (Retalleu i torneu signat al tutor)  

Alumne/a 

 

   No 

Com a pares de l’alumne/a ens donem per enterats i          Si            assistirem a la Reunió. 

                           No 

El meu fill          Si         assistirà al centre. 

 

Signat: En/Na _________________________________________ 
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CIRCULAR REUNIÓ GENERAL PARES – TUTOR  

REUNIÓ 2N TRIMESTRE 

 

Benvolguts Pares: 

 Us convoque a la reunió de 2n trimestre de 4 anys, que es celebrarà el proper dia 21 de febrer 

de 2023, i que tindrà lloc a l'Aula Groga a les 17:10 hores. 

 

Es tractaran, entre altres, les qüestions següents: 

-  Introducció i presentació  

- Valoració del primer trimestre  

- Metodologia: lectoescriptura i lógicamatematica 

- Activitats complementàries a realitzar durant el curs 

- Precs i preguntes 

Per tal de facilitar l’assistència a la reunió, al llarg del temps que ocupe la mateixa, el seu fill/a 

podrà permanèixer baix la vigilància de les mestre d’Infantil. Tan sols necessitem que ens indiqueu baix 

si el vostre fill/a vindrà amb vosaltres. 

 A l’espera de poder comptar amb la seua presència en aquesta primera reunió reben una 

salutació ben cordial. 

 

Signat: En/Na   Merche Salas 

 

 

 

··························································································································· 

      (Retalleu i torneu signat al tutor)  

Alumne/a 

 

   No 

Com a pares de l’alumne/a ens donem per enterats i          Si            assistirem a la Reunió. 

                           No 

El meu fill          Si         assistirà al centre. 

 

Signat: En/Na _________________________________________ 

 


