
MATERIAL A PORTAR EL PRIMER DIA D’ESCOLA 

INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ I SUPERIOR 
- Bata 
- Ampolla d’aigua 
- Tovalló 
- Sabates tipus crock (P3 i P4) 
- Mitjons de psicomotricitat 
- Bossa amb roba de recanvi (P3) 
- 1 paquet tovalloletes humides 
- 1 capsa de mocador de paper 
- 1 gel hidroalcohòlic (750 ml mínim) 
- P3: per fer la migdiada 1 llençolet, 1 

coixí i un nino per dormir, si cal (no 
tornarà diàriament a casa) dins d’una 
bossa de roba 

- Ampolla d’aigua 
- 1 estoig 
- 12 colors de fusta 

(La resta de material per completar l’estoig el 
posarà l’escola) 

- 1 carpeta amb gomes i sense 
separadors 

- 1 gel hidroalcohòlic de 750ml (mínim) 
- 1 capsa de mocadors de paper 
- 1 paquet de tovalloletes humides 

- Ampolla d’aigua 
- 1 carpeta amb 8 separadors mínim i 

tipus acordió 
- 1 gel hidroalcohòlic de 750ml (mínim) 
- 1 capsa de mocadors de paper 
- 1 paquet de tovalloletes humides 

 

Les famílies dels alumnes de P3 sereu 
convocades per una entrevista individual 
amb la vostra tutora entre els dies 9 i 10. 
Aquest dia caldrà que porteu el material i 
que vingui el vostre fill/a. 

 

 

 

 

 



HORARIS DE SORTIDA A L’ESCOLA 
 

CURS 

MIGDIA (12.20-
12.30h) 

TARDA (16.20-
16.30h) 

LLOC LLOC 

INFANTIL (P3-P4-P5)  

 
Accés per la porta 
principal i recollida a 
l’aula 

 
Accés porta principal i 
recollida a l’aula 

C. SUPERIOR (5è-6è) 

C. INICIAL (1r-2n) 
Accés porta 
d’emergència i 
recollida a l’aula  C. MITJÀ (3r-4r) 

Les sortides es faran sempre des de les aules. S’obriran les portes a les 
12.20h per tal que les famílies vagin a l’aula a recollir als seus fills/es. La 
resta d’alumnes que es quedin al menjador es quedaran a l’aula per 
esperar al monitor de menjador, els quals no podran sortir de l’aula fins 
que les portes d’accés a l’escola estiguin tancades.  
 
Si una família arriba tard a l’hora de recollida dels alumnes i troba la porta 
de l’escola tancada, aquesta família s’haurà d’esperar fora del recinte i 
un mestre/a li portarà al seu fill/a. 
 

 

 

 

HORARIS D’ENTRADA A L’ESCOLA 
 

CURS 

MATÍ (9.00-9.10) TARDA (15.00h) 

LLOC LLOC 

INFANTIL (P3-P4-P5) 

Porta principal 

 

 

Porta principal 

C. SUPERIOR (5è-6è) 

C. INICIAL (1r-2n) 

Porta d’emergència  

C. MITJÀ (3r-4r) 

L’horari d’entrada és de 9-9.10h de forma general per a tothom, i 
depenent de cada curs entrarà per una porta diferent. Al entrar a 
l’escola els alumnes hauran d’entrar amb mascareta i a la porta de 
l’aula, hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic per tal de 
no congestionar l’entrada a l’escola.  
 
En cas d’arribar a l’escola a partir de les 9.10h, l’alumne haurà d’entrar 
sol a la classe per la porta principal. 
 
Tots els alumnes hauran d’entrar sols a l’escola, a excepció de P3 i P4. 
Només un adult podrà acompanyar a un alumne de P3 a la seva aula 
durant el mes de setembre, i només un adult podrà acompanyar a un 
alumne de P4 durant la primera setmana d’escola. 



REUNIONS D’INICI DE CURS  
ED. INFANTIL 7 de setembre de 2020 9.15h 

CICLE INICIAL 14 de setembre de 2020 17.30h 
CICLE MITJÀ 21 de setembre de 2020  17.30h 

CICLE SUPERIOR 28 de setembre de 2020 17.30h 
Sempre i quan les condicions ho permetin, aquestes reunions es faran de 
forma presencial a les aules dels fills/es, i amb les següents mesures de 
prevenció: 

 els fills i filles no es podran quedar al centre 
 només podrà assistir un adult per alumne 
 mascareta obligatòria 
 manteniment de la distància de seguretat 
 neteja de mans abans d’entrar a l’aula de la reunió 

 

 

 

 

 

 

 


