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1.- HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES 

Els tres primers dies de curs dels alumnes de P3 es realitzarà el període 
d’adaptació amb horaris reduïts de 9’15h a 10’45h o de 15’10h a 16’40h. 

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

 

Les famílies de parvulari 3 i 4 anys  deixaran i  recolliran els  nens/es a  la  
porta de la classe. 

 
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.- QUÈ CAL PORTAR A L’ESCOLA 

 
a.- Bossa amb una muda de recanvi , marcada amb el nom i cognoms. 

(Només alumnes de P3 i P4) 

 

b.- Un paquet de tovalloletes humides i una capsa de mocadors. 

 
c.- Una bata cordada al davant amb veta i nom, per tal que el nen/a 

aprengui a cordar-la. El divendres se l’emportaran a casa per rentar-la. Ens 

cal una altra bata per fer pintures. Aquesta la retornaran al final de cada 

trimestre. 

 
d.- Xandall i vambes de velcro. Cal que ho portin posat, el dia que facin 

psicomotricitat . 
Xandalls: Si voleu adquirir el xandall de l’escola us heu de posar en contacte amb 

l'AFA de l’escola. 

 

e.- Una cantimplora amb aigua (no de 

vidre) 

 
f.-La roba que portin els nens/es ha de ser 

fàcil de posar i treure, evitant vestir-los amb 

pantalons de pitet (“petos”), cinturons i  

tirants, etc., per tal de facilitar la seva 
autonomia. S’ha de portar la roba marcada amb el nom i el cognom i una 

cinta per poder-la penjar (bata, jaqueta, anorac o abric). 
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g.- L’esmorzar dins una carmanyola que anirà en una bossa de roba 

amb un tovalló (no s’han de dur motxilles). 

Recomanem donar un esmorzar senzill  , sòlid i variat, evitant l’abús de les 

pastes empaquetades. No s’han de dur sucs, petit suís, ni iogurts. 

 

h.- Un coixí petit per seure. 

 

 

 

 
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 l’escola a través 
de l’aplicació TPV. Aquesta quota única inclourà, a més 

del material, les fotocòpies i les sortides escolars. 

 

L’escola us passarà un full per fer el pagament. 

 

Els nens i les nenes no poden portar joguines de casa a l’escola. 

 

L’alumnat de P5 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 tot l’alumnat. 

 

Les colònies escolars es realitzen cada curs a finals de cicle. (P5-2n-4t /dos dies/una nit 

i 6è. /3 dies/dos nits) 

5.- COMUNICACIONS FAMÍLIA-ESCOLA 

Per les famílies de P3 es farà una entrevista individual a principis del mes de setembre  

i una reunió d'acollida al setembre, just abans d'iniciar-se el període escolar. 
 

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) 
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A l’octubre hi haurà una reunió de nivell per explicar el funcionament, organització de  

la classe i els objectius a assolir. 
 
Aquest curs, per indicacions sanitàries, les reunions i entrevistes es faran preferentment 
telemàtiques 

 

Es facilitaran dos informes, un al febrer i l’altre a final de curs. 
 

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

comunicació família-escola. 

 
 

6.- CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS 

Celebrem els aniversaris però aquest curs, donada la situació, no podran 

convidar als altres companys/es a un petit esmorzar. No es podran dur llaminadures ni 

obsequis pels companys/es. 

 
L'escola només repartirà invitacions particulars de festes d'aniversaris, si són per a tot 

l’alumnat de la classe. 
 

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 es posi malalt i no pugui venir a l’escola, s’ha de trucar al col·legi. 

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. 
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