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HORARIS
 Inici de les classes: DILLUNS 14 DE SETEMBRE

 Entrades i sortides:

Es demana molta puntualitat a l’entrada i a la sortida donat que hi haurà 

diferents horaris d’entrada i sortida segons el grup classe.

NO poden marxar sols. Poden marxar amb un germà/na de Cicle Superior prèvia 

autorització signada per part de la família.

 Patis: es duran a terme diferents torns per a sortir al pati. Cicle Inicial sortirà 

a les 10:40 h.

 Horari d’atenció tutoria a les famílies:              

1r: Dimarts  de 15:45h a 16:40  prèvia sol·licitud a l’agenda.

2n: Dilluns de 11:30 a 12:40 prèvia sol·licitud a l’agenda.   

Entrada matí Sortida migdia Entrada tarda Sortida tarda

1r 9:10 12:40 15:20 16:40 Porta gran Sta Cecília→ accés 

lavabos. 

2n 9:10 12:40 15:20 16:40 Porta petita Sta. Cecília→ accés 

recepció.



MATERIAL
 Quota de material: inclou tot el material que es fa servir a l’aula, l’agenda

i fotocòpies .

 Estoig: han de portar l’estoig que es quedarà a la classe amb el llapis,

goma, maquineta, colors, retoladors i el material necessari, que a mida que

es van gastant s’ha d’anar reposant.

 Bata: és obligatòria al Cicle Inicial. Se l’han d’emportar cada divendres i

retornar-la el dilluns neta.

 Educació Física:

1r: Dilluns i Dimarts han de portar el xandall de l’escola i sabata esportiva.

2n: Dimarts i Dijous han de portar el xandall de l’escola i sabata esportiva.



IMPORTANT PEL BON FUNCIONAMENT 

 Faltes d’assistència i retards: l’assistència és obligatòria, les faltes i els retards

s’han de justificar via agenda.

 Medicaments: NO es donarà cap medicament sense la recepta del metge, el nom

d’alumne, la dosis i el nom del medicament i heu de signar l’autorització perquè

pugui prendre el medicament a l’escola. Paracetamol la vau signar l’any passat.

 Esmorzars saludables: no es pot portar sucs, llaminadures , brioixeria industrial...

 Normes de convivència: És important seguir unes normes de convivència per tal de

facilitar la tasca educativa. Qualsevol pregunta, problema, dubte que tingueu

compteu amb les tutores. Ho podeu fer personalment a les sortides cap a casa o a

través del correu electrònic d’aula.

 NO se celebraran els aniversaris amb esmorzars.



TEBALL A L’AULA
 Rutines: es continuarà el treball de rutines cada matí seguint la línia del

curs passat.

 Grup classe: les diferents matèries s’impartiran totes dins a l’aula

(sempre que sigui possible) amb la intervenció de la tutora de referència

mantenint els grups estables.

 Cada vegada que intervingui un docent que no sigui el de referència ho

farà amb mascareta.

 No hi haurà grups internivells d’expressió escrita ni plàstica i els racons de

català, matemàtiques i TIC es faran sempre en grup estable i dins l’aula.

 L’alumnat haurà de mantenir la higiene de mans rentant-les sovint amb

aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic.

 Cada cop que estigui en un espai comú (lavabo, passadís,...) haurà

d’utilitzar obligatòriament la mascareta.



TREBALL A L’AULA 

 Tenint en compte la situació sanitària la qual ens trobem queden pendents 

de concretar les sortides i visites fora del centre que es faran al llarg del 

curs. 

 Quinzet: es continua treballant la suma i resta en 2 minuts i els problemes

 Maleta viatgera: aquest any no es farà.

 Bibliopati: no es farà a la biblioteca a l’hora del pati. Hi haurà préstec a 

l’aula. Lectura dins l’horari: 30 minuts diaris. 

 Projecte Magnet: continuar amb el treball de l’arquitectura a l’aula.

 Medi: és faran projectes al llarg del curs.

 Escola verda: es continuarà amb el treball dels esmorzars saludables i 

recordar el divendres obligatori portar fruita. 


