
 

 Informa 
________    L’Informatiu de l’escola  _________      __ 

    
 

REUNIONS D’INICI DE CURS 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Us informem de les dates de les reunions d’Inici de Curs. Farem una part inicial en el 

gimnàs de l’escola, amb una durada de 30 minuts aproximadament. Després, per 

nivells, anirem cap a les aules amb les tutores i tutors corresponents i durant una 

hora aproximadament podreu compartir la informació del curs. En el cas de la reunió 

de famílies de P3 la part conjunta en el gimnàs tindrà més durada i després 

finalitzarem la trobada a les aules. 

A les reunions heu d’assistir sense els vostres fills i filles. Comptarem amb un servei 

de canguratge a càrrec de l’AFA de l’escola del que més endavant rebreu més 

informació.  

 

PETITS 
14 D’OCTUBRE 

P5    17H 

              P4  17:30H 

P3    18H 

  

MITJANS 
15 D’OCTUBRE 

1R    17H 

  2N 17:30H 

3R    18H 

  

GRANS 
16 D’OCTUBRE 

4T    17H 

   5È  17:30H 

6È    18H 

 
En aquestes reunions també us lliurarem les autoritzacions generals de les sortides, 
un document d’actualització d’al·lèrgies, d’administració d’apiretal, dels drets 
d’imatges i d’autorització de recollida.  
 

És molt important comptar amb la vostra presència. 

 
 

Escola Enxaneta                            Nº 02                            30 / 09 / 2019 



 
ENTRADES I SORTIDES  

 

Ara ja fa uns quants dies que l’Escola ja funciona i volem insistir en la gestió de les 

entrades i sortides. En primer lloc és molt important arribar puntuals a les 9h i a les 

15h. Les portes de l’Avinguda Béjar i Sometent Castella es tancaran a les 9 i 10 

minuts.  En el cas de les sortides us demanem a les famílies de 4t que no pugeu per 

la rampa, els nens i nenes ja baixaran. La porta del carrer Alcoi es tancarà a les 

12,45h i a les 16,45h per poder iniciar el servei de menjador i les extraescolars amb 

normalitat. Els infants de Cicle Superior surten acompanyats per les respectives 

mestres fins a la porta de la rampa i després ja poden marxar sols. 

 

EN EL CAS DE PLUJA EN EL MOMENT D’OBERTURA DE LES PORTES 

 

Les famílies de P3 podeu accedir per la porta auxiliar del carrer Alcoi. 

 

Els infants de CICLE MITJÀ s’esperaran sota el porxo del carrer Sometent Castella, 

davant de les finestres del menjador, tocant al despatx de l’AFA. Les famílies podreu 

entrar per la porta del mateix carrer Sometent Castella.  La recollida dels infants de 

CICLE INICIAL es farà en el porxo interior, el que dona a la pista, com fins ara.  

Us agraïm la vostra col·laboració. 

 

 

 


