
ALTRA INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN 

COMPTE: 

- En les entrades i sortides a l’escola (al portar als nens i venir-los a 

buscar) només pot acompanyar un/a adult/a a cada infant. Així 

evitarem les aglomeracions. 

 

- Tot l’alumnat de primària ha de dur: cantimplora o una/dues 

ampolles d’aigua, tot amb el seu nom. 

 

- Quantes mascaretes ha de dur l’alumnat? 

Primària: Hauran de portar dues mascaretes: 

1. La mascareta que han de dur posada de casa per les entrades 

i sortides i una bosseta de paper/roba (sobre) on guardar-la. 

2. També hauran de dur una mascareta de recanvi en una 

bosseta de paper/roba (sobre) a la motxilla. 

IMPORTANT: en aquests moments la mascareta a primària dins el grup 

estable no és obligatòria però si alguna família pren la decisió que el 

seu fill/a l’utilitzi en tot l’horari escolar és totalment lliure de fer-ho. Ho 

comuniqueu a l’escola.  

 

- Celebracions d’aniversari: 

Aquest any no es podrà portar RES d’esmorzar per compartir (ni 

menjar manipulat ni precintat). Evidentment, es celebrarà 



l’aniversari de l’alumnat i es farà quelcom especial però cada 

alumne portarà el seu esmorzar habitual i individual.  

 

- Aquest curs l’alumnat no pot entrar al recinte escolar ni el patinet 

ni la bicicleta. 

 

- BATA: tot l’alumnat de 1r a 2n ha de venir a l’escola amb la bata 

posada de casa. Marxaran també amb la bata posada. S’ha de 

rentar diàriament. 

 

- Evitar el traspàs d’informació a els/les docents des de la reixa o les 

portes d’accés per evitar les aglomeracions. La comunicació a través 

de les notes o agendes. Si és molt important, truqueu a l’escola. 

 

- EDUCACIÓ FÍSICA: L’alumnat aquest any no es canviarà després de 

les sessions d’ed.física, però és obligatori dur una tovallola dins una 

bossa de plàstic. L’alumnat a partir de 5è és recomanable un 

desodorant.  

 

- Us demanem des de l’escola que cada alumne porti un rotllo de 

paper de cuina ja que ens servirà per desinfectar i netejar en 

moments puntuals, gràcies. 

 

 

 

 


