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1.- HORARIS /ENTRADES I SORTIDES 

L’horari habitual de curs serà de 9h a 12’30 h. i de 15h a 16’30 hores. 

 

Degut a la pandèmia, l’horari d’entrades i sortides es farà de manera esglaonada i per 
accessos diferents. A principis del mes de setembre es facilitarà a les famílies 

l’organització definitiva. 

 

Per la bona convivència i adquisició dels hàbits de treball i responsabilitat es prega la 

màxima puntualitat, tant a l'entrada com a la sortida. 

 

 

 
2.- QUE HAN DE PORTAR A L'ESCOLA 

 

- L’esmorzar en un bock and roll o carmanyola (amb el nom posat) 

- Mocadors de paper d’un sol us 
 

- Bates: 

Els nens/es de cicle inicial han de portar una bata marcada amb el nom i amb 

una veta per poder-la penjar. 
L’alumnat  de  cicle  mitjà i superior han de portar una bata per a fer tallers de 

plàstica. 
 

- Mascareta 

Cal que portin una mascareta higiènica posada de casa per entrar a l’escola i una 

bosseta per poder guardar-la, en cas que no sigui necessària. Cal que vingui 

marcada amb el nom. 
 

- Una cantimplora amb aigua (no de vidre) amb el nom posat. 
 

- Educació física: 

 

- Els  nens  i  nenes  de  Cicle  Inicial cal que portin xandall, vambes i un 
necesser amb estris de neteja personal (samarreta de recanvi, tovallola) 

 

- Els alumnes de tercer de primària aquest curs no faran piscina i el de Cicle 

Superior no es dutxaran a l’escola. 

 

Els nens i nenes de Cicle Mitjà i Superior cal que portin xandall, vambes, un 
necesser amb estris de neteja personal (tovallola, colònia (ampolla no de 

vidre) i smarreta de recanvi) 

 

- Xandalls: Si voleu adquirir el xandall de l’escola us heu de posar en contacte 
amb l'AFA de l’escola. 
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3.- MATERIAL ESCOLAR 

A l’escola, tot el material escolar és d’ús comú. Per poder disposar d’aquest material 
comú, s’ha establert una quota que haureu de fer efectiva a través de l’aplicació TPV. 

Aquesta quota única inclourà, a més del material, les fotocòpies i les sortides escolars. 
 

A tot l’alumnat, l’escola facilitarà tot el material escolar necessari. 

No estarà permès portar joguines de casa. 

Es facilitarà una agenda pels nens/es de Cicle Mitjà i Cicle Superior. Cal utilitzar-la amb 
regularitat com a via de comunicació escola-famílies. 

 

L’alumnat de Cicle Inicial s'iniciaran en l'ús de l'agenda a través de la llibreta viatgera. 

 

 
4.- SORTIDES I COLÒNIES 

A principi de curs es demanarà una autorització única, vàlida per assistir a totes les 
sortides programades. 

 

Les sortides formen part de l’activitat acadèmica, per això és recomanable l’assistència 

de tots els/les alumnes. 
 

Les colònies escolars es realitzen a finals de cicle (P5-2n.4t.6è.) Enguany, ja que no 

van poder anar-hi el curs passat, també hi anirà l’alumnat de 1r.,3r. i 5è. 

 
 
5.- COMUNICACIÓ FAMÍLIA -ESCOLA 

A principis del mes de setembre , abans d’iniciar les classes, es farà una reunió amb les 

famílies per explicar totes les novetats del curs degut a la pandèmia de la COVID-19. 

A partir del mes d’octubre, hi haurà una hora setmanal per entrevistes entre famílies i 
mestres i/o especialistes (al setembre us facilitarem l’horari) 

 

A l’octubre hi haurà una reunió de nivell per explicar el funcionament, organització de  
la classe i els objectius a assolir. 

 

Es facilitaran tres informes de curs. 
 

Creiem que és molt important l’assistència a aquestes trobades que faciliten molt la 

comunicació família -escola. 
 

Seguint les recomanacions sanitàries, les reunions i entrevistes es duran a terme 

preferentment de manera virtual. 
 

6.- ESMORZARS I CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS 

L’alumnat portarà l'esmorzar en una carmanyola o un bock and roll. 

Recomanem que portin preferentment entrepans o fruita i eviteu pastes 

empaquetades. 

 

L'escola només repartirà invitacions particulars de festes d'aniversaris, si són per a tot 
l’alumnat de la classe. 
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7.- SANITAT 

Per tal de disminuir raonablement el risc de contagi dins l’escola, a l’entrada es prendrà 

la temperatura de l’alumnat i se’ls hi posarà gel. 
.Els requisits per poder accedir són: 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea.. ) o amb qualsevol quadre infecciós 
sense haver pres medicació prèviament. 

- No convisqui o hagi tingut contacte estret amb positiu confrimat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

- No presenti malaltia crònica de risc d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2 , 

en aquest cas es valorarà per part de la família i l’equip mèdic. 
 

Medicaments. Si és necessari donar algun medicament a l’escola cal que vagi marcat 

amb el nom del nen/a i adjuntar-lo amb l’autorització, la recepta del metge , la dosi 
corresponent i l’hora en que se l’ha de prendre. Tot i així, us recomanem que procureu 

donar els medicaments a casa. 
 

En cas que el nen/a es posi malalt i no pugui venir a l’escola, s’ha de trucar a l’escola. 
Tel. 93.579.53.15 

 

En cas que el nen/a es posi malalt a l’escola, s’avisarà a la família i aquesta l’haurà de 

venir a buscar. 
 

En cas d’accident, i si no es localitza a la família, s’avisarà a una ambulància i se’l 

traslladarà a un centre mèdic. 
 

Tota aquesta informació està basada en el Pla provisional d’obertura que properament 

penjarem a la web. Al setembre us farem arribar la información definiiva. 
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