
Benvolgudes famílies, 

 

Comencem un nou curs i volem donar-vos la benvinguda. Esperem que hagueu passat 

un bon estiu i hagueu recarregat piles per tornar a començar. 

  

A continuació us detallem tots aquells aspectes que heu de tenir en compte per aquest 

inici de curs, que comença el proper dimarts 14 de setembre.  

  

Docents del Cicle Mitjà: 

-TUTORS 

3r A: Lola R.                                       lolaruiz@escolajoanmaragall.cat 

3r B: Bego D.                                     begodominguez@escolajoanmaragall.cat 

4t A: Bea N.                                       beanavarro@escolajoanmaragall.cat 

4t B: Loli J.                                         lolijarilla@escolajoanmaragall.cat 

  

-ESPECIALISTES 

Mònica P. (anglès)                             monicaperales@escolajoanmaragall.cat     

Marta S. (educació especial)             martasaez@escolajoanmaragall.cat 

Patricia C. (música)                           patriciacastano@escolajoanmaragall.cat 
Esther M. (reforç)                              esthermayor@escolajoanmaragall.cat  

A partir d’aquest moment, per fer les comunicacions amb els tutors o 

especialistes cal fer servir aquests correus electrònics. 

  

Entrades i sortides: 

Recordeu que és molt important la puntualitat de l’alumnat a les entrades. 

A les 9h i a les 15h : Tot l’alumnat de Cicle Mitjà entrarà per la porta del pati de 

l’escola      (accés 1). Aniran  cap al pati pel costat dret de la porta a fer files i es 

col·locaran allà on es trobi el cartell de la seva classe ( penjat a les columnes del 

porxo). Recordeu la importància de fer fila respectant la distància de seguretat (1’5 

metres), sobre tot amb la resta de grups de l’escola. 

  

A les 12.30h i a les 16.30: Els docents acompanyem a l’alumnat fins a la porta  i 

surten sols per l’accés 1, per la mateixa porta de l’entrada. 

  

  

Horari Pati i esmorzar: 

Cicle Mitjà farà el pati de 10.30 a 11h i esmorzarà al pati. 

 

Mesures de seguretat i prevenció: 

És obligatori portar mascareta. Recomanem portar una mascareta de recanvi. 
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Reunions telemàtiques inici de curs 

3r: dimarts 28 de setembre a les 16:45h. 

4t: dijous 7 d’octubre a les 16:45h. 

  

Dies abans rebreu un e-mail amb les indicacions per poder accedir a la reunió 

virtual. 

  

Si us plau, confirmeu als tutors dels vostres fills/es que heu rebut aquest correu 

a l’e-mail corresponent. 

  

  

Les mestres de Cicle Mitjà us desitgen un bon inici de curs. 

  

  

 


