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REUNIÓ INFORMATIVA INICI DE CURS 2020-2021 PRIMER 
 

 
 
 
RESUM I ACLARIMENTS DE TEMES TRACTATS. 
 

− Presentació de les mestres tutores i assignació de les mestres especialistes.  

− Es facilita les adreces electròniques de les classes per a qualsevol tipus de 

consulta o temes de les aules. 

1rA:primer.a@escolasantjordi.net 

1rB: primer.b@escolasantjordi.net 

1rC: primer.c@escolasantjordi.net 

 

− S'ha intentat reduir al màxim els mestres que entren a cada grup classe. 

− Es recorden els horaris d’entrada i sortida per la porta Oest (Av U d’octubre, 

costat Onada),  de 8:55 a 9:20, l’entrada i a partir de les 13:50 fins les 14, la 

sortida. 

 

− Recomanacions per a l'aula: 

− Portar caixa o capsa “gran” per posar els llibres (buida) el dia 14/9/20 

(primer dia) amb el nom posat i decorada, si volen. 

− Portar capsa o caixa “més petita” (que ja s'havia demanat a la llista de 

material) per guardar material propi i de recanvi de l'alumne/a. La capsa 

petita anirà dins la gran.  



− Els llibres de 1r es queden a casa de moment, ja avisarem quan els 

necessitem a l'aula. Només cal portar els d'anglès. Començarem treballant 

amb els llibres que van quedar de P5. 

− No cal necesser per Educació Física. 

− Cal portar una ampolla d'aigua individual per ús exclusiu de cada nen/a. 

− No es podran celebrar aniversaris. 

− No es podran portar jocs i joguines de casa (ni dins la motxilla) però sí que  

recomanem que portin un llibre de lectura propi, de casa,que no serà 

compartit. 

− Actualització en els canvis de telèfons i correus electrònics i disponibilitat 

màxima per si hem de trucar. 

− El primer dia donarem documentació per a les famílies que cal llegir, signar 

i retornar a l'escola. Marcarem la documentació que NO cal retornar. 

− Només es faran sortides per l'entorn (no es preveuen sortides amb bus). 

− Cal portar la mascareta marcada amb el nom, segons l’estat de la regió 

sanitària els anirem indicant si se la poden treure o no dins de l’aula. 

− Cal que portin una mascareta de recanvi ben protegida ( bosseta, sobre, 

estoig...) a la motxilla i una altra bosseta, preferiblement de roba 

reutilitzable, per quan es treguin la seva a l’hora d’esmorzar. Cal que 

estiguin ben marcades en nom i cognoms. 

− La via de comunicació escola-família serà l'agenda i/o el correu electrònic. 

− La bata no és imprescindible (també aniria guardada dins la capsa/caixa). 

− Les jaquetes i motxilles aniran penjades darrera la cadira de cada nen/a. 

No s'utilitzaran els penjadors. 

  


