
 

CURS 2021-22. Escola Joan Maragall. P5. 
 
Benvolgudes famílies, 
  
Desitgem que hagueu passat un bon estiu.  
Ens adrecem a vosaltres per donar-vos la benvinguda al curs 2021-2022. 
Comencem  il·lusionats i amb optimisme.  
La situació sanitaria requereix continuar amb els protocols i les mesures de seguretat. Amb la 
intenció de facilitar la incorporació dels nens i nens a l'escola i de mantenir-vos informats, us 
adjuntem els següents documents: 
-       Instruccions importants pel començament de curs 

-       Plànol indicant la porta d’entrada i de sortida 

Salutacions 
  
Montse Zamorano, Roser Fernández i Natàlia Gaona 
 
 

 
P5-A 

 

Tutora:          

                                Montse Zamorano montsezamorano@escolajoanmaragall.cat 

Psicomotricitat i SEP: 

                              Josep Valenzuela 
josepvalenzuela@escolajoanmaragall.cat 

Mestra de música:        

                                         Katia Jané 
katiajane@escolajoanmaragall.cat 

Educació Especial:    

                                  Maira Figueras 

 

mairafigueras@escolajoanmaragall.cat 

Mestra de reforç:        

                                 Roser Fernández 
roserfernandez@escolajoanmaragall.cat 

Mestra dínformàtica:        

                                 Gemma Requena 
gemmarequena@escolajoanmaragall.cat 

 
 
 
 
 
 
 



P5-B 
 
 

Tutores:          

    Natàlia Gaona i Roser Fernández roserfernandez@escolajoanmaragall.cat 

Psicomotricitat i SEP: 

                              Josep Valenzuela 
josepvalenzuela@escolajoanmaragall.cat 

Mestra de música:        

                                         Katia Jané 
katiajane@escolajoanmaragall.cat 

Educació Especial:    

                                  Maira Figueras 

 

mairafigueras@escolajoanmaragall.cat 

Mestra de reforç:        

                                Montse Zamorano 
montsezamorano@escolajoanmaragall.cat 

Mestra dínformàtica:        

                                 Gemma Requena 
gemmarequena@escolajoanmaragall.cat 

 

 

 

✔ ENTRADES I SORTIDES  

P5 entrarà i sortirà per la porta del pati d’infantil que dóna al carrer Montserrat Roig (entrada 

número 5) i aniran fins a la classe per la vorera que està a prop de la reixa. La Gemma estarà 

allà per controlar la porta i ajudar els infants. 

Heu de procurar que no es facin aglomeracions. 

ENTRADES 

● Matí:    9:00h. 

● Tarda: 15:00h. 

Els nens /es entren sols per la porta de P5 fins a la classe.  

     Les famílies no entren al pati. 

SORTIDES 

● Migdia: la porta s’obrirà de 12:20h. a 12:30h.  

 
● Tarda: la porta s’obrirà de 16:20h. a 16:30h.  

 

Tant al migdia com a la tarda les famílies entren fins a la porta de la classe. Recordeu  

només un adult per infant i mantenir la distància de seguretat. 



✔ PUNTUALITAT 

La puntualitat sempre és important, us demanem el vostre compromís i esforç perquè sigueu 

molt puntuals tant en les entrades com en les sortides. 

 

✔ PATIS I ESMORZARS 

Sortirem al pati d’11:15h a 11:45h. Esmorzarem abans dins l’aula. 

 

✔ MASCARETA 

A Educació Infantil no és obligatòria, per tant no cal portar-la. 

 

✔ DATA REUNIÓ INICI DE CURS    DE P5 

Serà telemàtica amb l’aplicació “Jitsi Meet”. 

El dimecres 22 de setembre a les 17:00h. 

Podeu entrar amb aquest enllaç          https://meet.jit.si/reunioinicidecursp5 

 

https://meet.jit.si/reunioinicidecursp5

