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MESTRES QUE FORMEN PART DE 

L’EQUIP DOCENT DELS VOSTRES FILLS I 
FILLES: 

 



El dia d’Educació Física cal portar: 
XANDALL i CALÇAT ESPORTIU preferiblement  
amb VELCRO. 
 2n A: dilluns 
 1n B: dimarts 

 

 Tota la roba ha d’estar MARCADA amb el NOM. 
 Cabell llarg recollit.  
 No portar rellotges. 
 

EDUCACIÓ FÍSICA I SORTIDES 

TAMBÉ QUAN FEM SORTIDES!! 



• Horari: 9 –12:30 i de 15 –16:30 
 
• Possibilitat de “servei de guarderia” abans de les 

9 o a partir de les 16:30 (AMPA).  
 
• Es prega puntualitat, tant a les entrades com a 

les sortides. 
 
• Cal justificar les absències. 
 

 
 

HORARI 



A l’escola es pot portar un petit esmorzar SA i NUTRITIU: 
• Un ENTREPÀ. 
• Una peça de FRUITA. 

 

NO ES PODEN PORTAR sucs, iogurts, llaminadures, 
pastisseria industrial, ... 

 
 
 
 
 
 

(podem portar l’esmorzar dins d’una carmanyola) 
 

• DILLUNS és el dia de la fruita. 

ESMORZAR 



• Celebrarem els aniversaris dels nens/es a 
l'escola. 

 
• Podeu portar una capsa de galetes  
    per compartir. 
 

 

      ANIVERSARIS 



• Per evitar possibles contagis, NO S’HA D’ANAR A 
L’ESCOLA quan un nen/a estigui MALALT: 

febre, vòmits, diarrea, mal de panxa, mal de cap, mal de 
coll, tos, dificultat respiratòria...) cal que es quedi a 
CASA.  

 

MESURES COVID: 
∗ Els grups NO es barregen. 
∗ Ús d’aula amb el grup estable. 
∗ Rentat de mans de manera continuada. 
∗ Zona de pati limitades. 

SALUD I HIGENE 



 
 
 
 
 
• Cal tenir sempre els telèfons actualitzats. 
 
 
 
• Els MEDICAMENTS, és millor que es prenguin a casa, però si no 

és possible la mestra els pot administrar sempre i quan hi hagi: 
 

- recepta del metge amb la dosificació. 
- autorització dels pares signada 

 

SALUD  



Durant aquest curs es faran diverses SORTIDES I ACTIVITATS: 
 

1r TRIMESTRE:  
• Festival del cinema a l’escola. 

• Gimcana inclusiva. 
 

2n TRIMESTRE:  
• Visita a la Biblioteca Carles Rahola. 

• Taller de música: balla amb la fal·lera Gironina. 
• La tinença responsable d‘animals de companyia. 

• Teatre en anglès: “ Wanda the witch”. 
 

3r TRIMESTRE:  
• Temps de flors i llegendes de Girona. 

• Sortida en Mas Muxach. 
 

 
 

 
SORTIDES I COLÒNIES 

 



• A través de l’agenda, el tok app, telèfon o via email. 
 
• Es farà mínim una entrevista anual amb la tutora. Si 

voleu alguna altra entrevista amb la mestra cal 
demanar cita prèvia.  

 
• Rebreu 3 informes al finalitzar cada trimestre.  
  Primer trimestre (per Nadal) 
  Segon trimestre ( per Setmana Santa)  
  Tercer trimestre (al final de curs) 
 Caldrà retornar el sobre marró, no els informes. 
 
• Autoritzacions signades: per les sortides, recollir els 

nens i nenes... 
 

COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES 



• Supervisant els deures, l’agenda i la 
carpeta que donem cada divendres. 

• Què cada dia llegiu una miqueta 
amb ells i elles. 

• Que practiqueu sumes i restes. 

• Que escriviu una miqueta cada dia. 

• Preguntant-nos com ha anat cada 
dia l’escola i què hi hem fet. 

• I que si teniu dubtes pregunteu! 
 

COM PODEM AJUDAR-LOS ? 



∗ http://agora.xtec.cat/ceipcassiacostal/projecte-
educatiu/normativa-basica/ 

LA NOSTRA WEB 
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