
Benvolgudes famílies, 
  
Comencem el nou curs escolar amb il·lusió i amb moltes ganes. Esperem que 
hàgiu gaudit de l’estiu  i que tingueu les piles ben carregades per iniciar-lo. 
Us recordem que hem de seguir les mesures sanitàries i de seguretat  per 
intentar que tot vagi bé. 
  
Us passem les recomanacions i  informacions necessàries per començar: 

  
1.    Nom de les tutores i mestres del cicle: 

         Segon  A i educació física: Marta Miró 
 (martamiro@escolajoanmaragall.cat) 

         Segon  B : Alba Pujadas 
(albapujadas@escolajoanmaragall.cat) 

         Anglès : Glòria Menéndez 

(gloriamenendez@escolajoanmaragall.cat) 
         Música: Patricia Castaño 

patriciacastano@escolajoanmaragall.cat 
         Informàtica: Mònica Bargalló 

(monicabargallo@escolajoanmaragall.cat) 
         Educació Especial: Maira Figueras 

(mairafigueras@escolajoanmaragall.cat) 
         Castellà i reforç: Elisabeth Carrasco 

(elisabethcarrasco@escolajoanmaragall.cat ) 

         Reforç i tallers: Míriam Roca 
(miriamroca@escolajoanmaragall.cat) 

  

Recordeu que la comunicació serà a través del correu personalitzat de la 
mestra a qui us vulgueu adreçar. Nosaltres també us farem arribar les 
informacions a través d’aquest correu. 
  

2.    Entrades (9.00h i 15.00h) Adjuntem el plànol 

o   Les entrades seran per la porta del pati gran (porta 1). Hi 

haurà una mestra controlant l’accés. 

o   NO PODEU ENTRAR A L’ESCOLA (podeu estar a la 

vorera) 
  

3.    Sortides (12.30h i 16.30h). 

o   A les 12.25h les mestres acompanyarem, com el curs 

passat, als alumnes fins a la porta del pati gran, estarem 
posats en files i la mestra us anirà entregant al vostre fill/a a 
mida que us vagin veient. S’ha de ser PUNTUAL. 

o   A les 16.30h les famílies de segon  podreu entrar dins del 

pati ordenadament i recollir als vostres fills i filles. 
  

4.    Patis i  esmorzar (horaris) 

o   El pati de Cicle Inicial és de 11.00h a 11.30h. Es prendran 

les mesures d’higiene necessàries. 
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5.    És obligatori portar la mascareta i una bosseta de roba i/o paper 
per a guardar-la i recomanem que es porti una mascareta de 
recanvi. HEU DE POSAR EL NOM I COGNOM A LA BOSSETA I 
MASCARETA. 

  
6.    La data de la reunió d’inici de curs de segon serà el 
proper dimarts, 5 d’octubre a les   17.00  hores. Serà telemàtica i 
podreu fer les consultes i dubtes que tingueu. Us passarem una 
presentació dies abans on trobareu tota la informació que s’explicarà 
a la reunió. 

   
7.    Aquest curs, especialment, és de vital importància 
la PUNTUALITAT dels vostres fills i filles pel correcte funcionament i 
organització  del dia a dia a l’escola. 

  
8.    També és OBLIGATORI que prengueu la TEMPERATURA als 
vostres fills i filles cada dia abans de sortir de casa. 

   
11. Cal portar : 

  

o   Una capsa de mocadors 

o   Una ampolla d’aigua 

  
  

  
Agraïm la vostra col·laboració i tingueu en compte que totes aquestes 
informacions estan subjectes a canvis  sempre que siguin necessàries per 
l’evolució de la pandèmia. 

Fins dimarts!!!! 

                                                                                    Les mestres de segon 

  

 


