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Ja queda poc per acabar el curs. Tot i haver estat un any diferent, estem 

satisfets. Ens hem adaptat a les circumstàncies i hem treballat amb il·lusió 

per aconseguir les nostres fites.  

 

Sabem que algunes celebracions de l’Escola no podran gaudir de la 

presencialitat de les famílies, però farem que les pugueu viure a través de 

les pantalles.  

 

Els vostres fills i filles us han preparat una sorpresa per a final de curs que, 

de ben segur, us farà tenir un bon record.  

 

Precisem de la vostra col·laboració en la part referent al vestuari i 

complements. A continuació us indiquem quan i què han de portar. 

 

Nivell Dia Vestuari i complements 

Llar 

d’Infants 

Dimecres 26 de maig Pantalons foscos i samarreta llisa de 

color verd, taronja o blau. Portar un 

rellotge de plàstic.  

P3 Dimecres 26 de maig Vestits amb roba de color blau. 
 

P4 Dimecres 26 de maig Vestits amb roba de color blanc amb 

un collar hawaià i una corona de flors 

al cabell.  

P5 Dimecres 26 de maig Pantalons foscos i samarreta de colors 

fluorescents. 

1r Divendres 28 de maig Look dels 80 (caçadores de cuir, tutús, 

escalfadors...). 

2n Dimarts 25 de maig Look surfers (vestits de platja, 

bermudes, banyadors, pareos, etc). 
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Nivell Dia Vestuari i complements 

3r Dimarts 25 de maig Pantaló fosc i samarreta de colors 

vius. 

4t Dijous 27 de maig Look urbà (pantalons i samarretes 

amples, gorres, etc). 

5è Dilluns 31 de maig Pantalons i samarreta negra. Un 

barret i un corbatí daurat. 

6è Dijous 27 de maig Look “Abba” (vestits d’un sol color 

llampant, pantalons acampanats...) 

 

Rebreu nova informació més endavant. 

 

Cordialment, 
 

ESCOLA AZORÍN                                                                 

   13 de maig de 2021 


