


 Cliqueu a la foto que les mestres de P3 us 

expliquen les entrades i les sortides.  

https://drive.google.com/file/d/1CLjrwguL12HeifT1J5T9YOsy1aSDCu7X/view?usp=sharing


 Cliqueu a la foto que les mestres de P3 us 

expliquen les entrades i les sortides.  

 

https://drive.google.com/file/d/1E-TZpl_P70iIfv5E082NCwvQ9zcFuFTN/view?usp=sharing


 

 Entrades a les 9.10 h i a les 15.10 h.  

 Sortides a les 12.30 h  i a les 16.30 h. 

 Entrada i sortida per la porta del carrer Tibidabo (porta gran 

del pati).  

 UN sol acompanyant per infant fins a la porta de la classe.  

 L’adult no podrà entrar a la classe, ni parar-se a parlar amb la 

mestra, tant a l’entrada com a la sortida.  

 L’adult ha de recollir a l’infant i marxar sense aturar-se. Cal 

evitar aglomeracions.  

 

 

 

 

 

 



 El dia d’atenció tutora-família és el dilluns de 12.30 a 13.30 h. Totes les 

entrevistes es faran per videotrucada o per telèfon amb cita prèvia.  

 Durant el curs es facilitarà un correu electrònic per tutora, que es farà 

servir per la comunicació diària amb els mestres. A més a més es poden fer 

servir notes de paper que portarà l’infant a la mà.  

 Com ja hem dit, en cap cas, es podrà parar a parlar amb la tutora ni a les 

entrades ni a les sortides.  

 Cal que aviseu amb una nota, si el vostre fill/filla es queda a dinar algun dia 

esporàdic. 

 Us farem arribar un informe escolar a finals de gener i un altre al juny. 

 Al juny us concretarem el dia d’entrevista de final de curs per parlar del 

contingut de l’informe escolar. Haureu de sol·licitar hora pel dia indicat. 

 A l’escola no informem de celebracions particulars d’aniversari. Si voleu 

donar invitacions heu de fer-ho fora del centre. 

 



Heu de justificar les absències a l’escola. En 

cas d’absència reiterada no justificada 

s’informarà a Direcció. 

 

 Si algun dia el vostre fill/filla no pot realitzar 

l’activitat extraescolar prevista, cal que 

informeu prèviament a la mestra. 

 



 

 Podeu portar, dins la bosseta d’esmorzar, un 
petit esmorzar (galetes, entrepà petit, fruita). 
Esmorzem a les 10:30h. Recordeu que han 
d’haver esmorzat a casa abans de venir a 
l’escola.  

 

 A l’aula sempre disposen d’aigua potable. No 
han de portar begudes (ni iogurts líquids, ni sucs, 
ni batuts...). 

 

 Aquest curs no es podrà portar esmorzar 
comunitari per celebrar els aniversaris dels 
infants.  

 



 Si el vostre fill/filla ha de prendre un 

medicament en horari escolar, haureu de 

portar la prescripció mèdica on s’especifiqui 

la dosi. A la capsa del medicament heu 

d’anotar el nom i el cognom de l’infant, la 

dosi i l’hora. 

 

 Sempre amb una autorització mèdica, en la 

que especifiqui que el nen pot assistir a 

l’escola.  



 

 Per tal de facilitar l’hàbit d’anar al lavabo de 
manera autònoma, no poseu pantalons amb 
tirants, petos... als nens/nenes,  No els poseu 
texans o pantalons amb botons difícils o durs de 
cordar, cinturons...   És recomanable que portin 
goma. 

 

 Per evitar confusions i pèrdues, és convenient 
que tota la roba que portin els vostres fills/es a 
l’escola estigui marcada amb el nom i cognom. 
A la bata i la jaqueta que portin heu de posar 
també una beta llarga per poder-la penjar. 

 



 Una bata per a la classe, amb botons grans per davant i amb 
gomes als punys.  Ha d’anar marcada amb nom i cognom i ha de 
tenir una beta llarga per poder-la penjar. Els alumnes que es 
quedin a dinar  han de portar  una altra bata.   

 Una bosseta petita de roba per a l’esmorzar del matí. No es 
permeten motxilles, no tenim espai per guardar-les. 

 Una muda complerta dins d’una bossa gran de roba (tipus 
bossa de pa). Tota la roba i la bossa han d’anar marcades amb 
el nom i el cognom. Aquesta muda es quedarà a l’escola. 
Recordeu que al canvi de les estacions caldrà renovar la roba. 

 Un got de plàstic amb nansa, marcat amb el nom. 

 Un xandall i calçat esportiu de sola plana per al dia que hagin 
de fer psicomotricitat. El xandall de l’escola es pot comprar a 
través de l’AMPA. Un cop començat el curs, us informarem el 
dia de Psicomotricitat.  

 Dues capses grans de tovalloletes humides  

 Dues capses de mocadors de paper. 

 Una capsa de sabates gran decorada. 

 Una fotografia de la família. 



 És obligatori que tots els nens/es estiguin al corrent de vacunacions. 

 

 Si el nen/a es posa malalt a l’escola us avisarem de seguida per tal que el 

vingueu a buscar. És important que tinguem diferents telèfons de contacte (casa, 

avis, treball, mòbil...)  on poder localitzar-vos.  Si feu un canvi de telèfon heu 

d’avisar tant a la mestra com a secretaria. 

 

 No s’acceptarà l’entrada dels alumnes que presentin: febre, diarrea, vòmits, 

infeccions a la boca, conjuntivitis, polls, erupcions i altres malalties a la pell i 

qualsevol símptoma compatible amb la Covid-19. 

 

 Caldrà haver superat la malaltia per tornar a l’escola. 

 

 Segons la normativa hospitalària, quant a l’atenció dels escolars menors d’edat 

(per la utilització dels serveis d’urgències), és necessari que els pares acudeixin 

al Servei d’Urgències quan el seu fill/a es lesiona.  Per aquest motiu, si el vostre 

fill/a es fa mal a l’escola us telefonarem immediatament per tal que el pugueu 

portar el més aviat possible. 

 

 En cas d’emergència, un/a mestre/a de l’escola acompanyarà a l’infant fins 

que arribeu els pares. 

 

 



Higiene de mans:  

 - A la porta d’entrada de l’escola.  

 -  Abans i després d’esmorzar. 

 - Abans i després del pati. 

 - Abans i després d’anar al lavabo. 

 - Abans de sortir de l’escola.  

 - Sempre que l’activitat ho requereixi.  

 

 



 Material a l’aula:  

 - Cada infant disposarà d’una safata 

 individual amb tot el material necessari 

 pel dia a dia.  

 - Cada infant portarà la seva bosseta amb el 

 got i l’esmorzar a dins. Aquesta bossa  anirà 

 i vindrà cada dia.  

 

 Sortides i activitats:  

 - No es realitzaran sortides, festes, festivals, 

 ni activitats fins que la normativa 

 sanitària ho permeti.  



DE PART DE LES VOSTRES TUTORES 

NOEMÍ, MERITXELL I ROSA (P3A) I MONTSE I 

SANDRA (P3B). 


