
Benvolgudes famílies, 

 

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 Superior: 

-TUTORS 

5è A: Mª Àngels Maseras   mangelsmaseras@escolajoanmaragall.cat 

5è B:  Pedro Pérez    pedroperez@escolajoanmaragall.cat 

6è A: Laura Román    lauraroman@escolajoanmaragall.ca  

6è B: Anaïs García    anaisgarcia@escolajoanmaragall.cat  

 

-ESPECIALISTES 

Marina Crespo                         marinacrespo@escolajoanmaragall.cat 

Rubén Cura     rubencura@escolajoanmaragall.cat 

Marta Sáez     martasaez@escolajoanmaragall.cat 

Patricia Castaño    patriciacastano@escolajoanmaragall.cat  

Esther Mayor     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 Superior entrarà per la porta principal de 

l’escola ( accés 2, porta més propera a la consergeria). Anirà cap al pati a fer files i es 

col·locarà allà on es trobi el cartell de la seva classe ( penjat a la paret de l’edifici de 

l’escola). Recordeu la importància de fer fila respectant la distància de seguretat. 

 

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

consergeria i surten sols per l’accés 2, per la mateixa porta de l’entrada. 

 

A l’accés 2 us trobareu a la mestra de referència de Cicle Superior, Marina Crespo.  
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Horari Pati i esmorzar: 

Cicle Superior farà el pati i esmorzarà de 10h a 10.30h. 

 

Mesures de seguretat i prevenció: 

És obligatori portar mascareta i bosseta/sobre per guardar la mascareta. 

Recomanem portar una mascareta de recanvi. 

És obligatori prendre la temperatura abans de venir a l’escola. 

 

 

Reunions telemàtiques inici de curs 

5è: dimecres 6 d’octubre a les 17h. 

6è: dilluns 4 d’ octubre a les 17h. 

 

Dies abans rebreu un email amb les indicacions per poder accedir a la reunió virtual. 

 

 

El professorat de Cicle Superior us desitja un bon inici de curs. 

 

 

 


