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EDUCACIÓ FÍSICA  
 
Ens adrecem de nou a vosaltres per comunicar-vos qu e un dels 
objectius del Departament d’Educació Física és anar  fent cada 
vegada més responsables als nostres alumnes de la p ròpia 
higiene personal. 
Recordem que l´equip imprescindible  per poder realitzar les 
classes d’Educació Física és el següent: 
 
- EDUCACIÓ INFANTIL (de P3 a P5)  
L'alumnat ha de portar obligatòriament  xandall o roba 
esportiva i calçat esportiu (preferentment amb “velcro” ). 
 
- CICLE INICIAL (de 1r a 2n) 
L'alumnat ha de portar obligatòriament  xandall o roba 
esportiva, calçat esportiu, una tovalloleta i sabó.  I a més a 
més, una samarreta per canviar-se, i així habituar- se als 
hàbits dels més grans. 
PISCINA:  Només 2n de Primària. Cal portar banyador, tovallol a 
o barnús, xancletes i casquet de bany, tot dins d'u na bossa i 
marcat amb el nom. Tant la sortida com l'arribada e s farà des 
de l'escola. El curset de piscina començarà el prop er 
octubre. Les tutores ja n'informaran més detalladam ent el dia 
de la reunió d'aula. 
 
- CICLES MITJÀ I SUPERIOR (de 3r a 6è) 
L'alumnat ha de portar obligatòriament xandall o roba 
esportiva, calçat esportiu, una samarreta de recanv i, una 
tovallola i sabó. Quan un alumne/a, per un motiu pu ntual, no 
pot realitzar l’activitat física, és convenient que  vingui 
igualment amb l’equip. En aquest cas se li poden en comanar 
altres funcions que no requereixin esforç físic, co m ajudar 
i/o controlar les activitats dels companys. 
 
Justificants : Us recordem que en cas de que l´alumne/a no 
pugui fer exercici físic per un motiu justificat, és del tot 
imprescindible  que porti una notificació per escrit a la 
mestra. 
L'escola té a la seva disposició una fitxa de salut que cal 
entregar obligatòriament a les mestres d’Educació Física o 
tutores,  per tal d’actualitzar les dades referents  a 
malalties, intoleràncies alimentàries, al·lèrgies, etc... 
Caldrà portar justificant del metge. 
És important tant per l’àrea d’educació física com per les 
diferents activitats de l’escola.  
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-HORARIS D'EDUCACIÓ FÍSICA CURS 2018-2019 

EDUCACIÓ INFANTIL (Psicomotricitat)  
P3 A: dimarts 15 a 16:30          P3 B:  dimecres 15:00 a 16:30 
P4 A: dilluns 15 a 16:30             P4 B: dijous 15 a 16:30  
P5 A: divendres 11:30 a 12:30     
 
CICLE INICIAL  
1r A: dilluns 10:00 a 11:00 /divendres 15:45 a 16:30    
1r B: dimarts 10:00 a 11:00 /divendres 15:00 a 15:45  
2n A: dimecres 10:00 a 11:00                 
2n B: dimecres 11:30 a 12:30 
2n C : divendres 10:00 a 11:00  
PISCINA 2ns:  dijous 10:15 a 12:15  
 
CICLE MITJÀ  
3r A: dilluns 11:30 a 12:30  / dimecres 15:00 a 15:45       
3r B: dilluns 10:00 a 11:00  / dimecres 15:45 a 16:30  
4t A: dimarts 11:30 a 12:30  / dijous 15:00 a 15:45    
4t B: dimarts 10:00 a 11:00  / dijous 15:45 a 16:30 
                                                                                                      
                                                                                                            
CICLE SUPERIOR 
5è A: dimecres 11:30 a 12:30   / divendres 15:45 a 16:30    
5è B: dimecres 09:00 a 10:00  / divendres 15:00 a 15:45  
6è A: dilluns 15:00 a 15:45   / dijous 11:30 a 12:30 

6è B: dilluns 15:45 a 16:30   / dijous 10:00 a 11:00  

 

Per a més informació sobre la nostra àrea,  
us podeu adreçar a:   

 
http://agora.xtec.cat/ceipsantanna/categoria/educac io-

fisica/ 
 

 
 


