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ENTRADA CICLE MITJÀ

L’entrada i la sortida dels cursos 
de 3r i 4t serà per la porta 

principal del carrer Joan XXIII.



Horaris entrada alumnes de 3r

Entrades:  8:55h i  14:55h. 

Sortides: 12:25h i 16:25h.



HORARIS 4t

Entrades:  9:00h i  15:00h. 

Sortides: 12:30h i 16:30h.



ENTRADES I SORTIDES
Cal que respecteu l’horari d’entrades i sortides. 
Preguem puntualitat per poder preservar 
l’estabilitat dels grups.

És molt IMPORTANT també, evitar AGLOMERACIONS 
A LES PORTES. Cal que mantingueu la distància de 
seguretat a fora en tot moment.  



PREVENCIÓ

Es posarà gel hidroalcohòlic a 
l’entrada al matí i a la tarda. 
També es prendrà la temperatura,  
un cop al matí.



MASCARETES
S’ha d’arribar a l’escola amb la mascareta posada. Aquesta 
ha de ser homologada.

Serem 6 classes a cicle mitjà. La mascareta és obligatòria 
dins de l’escola mentre la situació de pandèmia així ho 
demani. S’ha de portar una mascareta de recanvi dins d’una 
funda o bossa de plàstic.



Escales

Pugem i baixem per l’escala de 
sempre respectant distàncies.



seguretat
Obligatòriament les famílies heu de signar la declaració responsable que proporcionarem des de l’escola el primer dia.

Recordeu que no podreu portar els vostres fills si presenten algú d’aquests símptomes:

Febre o febrícula

Tos

Dificultat per a respirar

Mal de coll

Congestió nasal

Vòmits o diarrees

Mal de cap

Malestar

Dolor muscular



Tutors de cicle mitjà
Tercers Quarts

Carlos - Paco - María Lola - Gema - Paula



Reunions
L’horari de reunions serà dilluns a les 12:30. Les reunions seran 
per telèfon o videoconferència



Agenda
Les comunicacions continuaran sent mitjançant l’agenda.



aigua
Porteu una ampolla d’aigua (es podrà reomplir).



aula
Els nens han de portar un estoig, com ja sabeu. A classe els 
donarem una bosseta amb materials per tal que no hagin de 
compartir: pega, tisores, guix...



Funcionament d’aula
Els llibres de Matemàtiques, Català i Castellà es quedaran a 
classe. La resta anirà i tornarà a diari.



Funcionament d’aula
La carpeta i l’agenda han d’anar a casa i tornar cada dia . 
Recomanem revisar-les a diàri.



Aules
Es ventilaran les aules diàriament i es 
desinfectaran les classes i els lavabos. 

Tindrem a les aules paperera amb tapa 
per augmentar la seguretat.

*Educaciò Física: Aquest any no hi haurà 
bossa de recanvi (per seguretat).



neteja
Hi ha una persona més de neteja al centre per a espais comuns 
durant l’horari lectiu.



rentat de mans 

Es farà un mínim de 5 rentats de mans.



pati

El pati a cicle mitjà serà a les 10:25 i la pista estarà sectoritzada 
per evitar barreges.



Classroom

Es repartirà carta d’autorització per poder participar en el 
Classroom (plataforma de classes virtuals).



Gràcies

Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració en uns 
moments tan complicats. Entenem que aniran sortint dubtes, i els 
intentarem anar resolent.
Una gran abraçada a tots i totes.


