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ORIENTACIONS P4-P5
Benvolgudes famílies:
Abans de començar el curs escolar ens adrecem a vosaltres per informar-vos d’algunes
qüestions que, de ben segur, són del vostre interès.

●

Reunió informativa:

reunió telemàtica)

DIMARTS 8 DE SETEMBRE a les 20.00 h ( possible

RECORDEU QUE A LES REUNIONS INFORMATIVES NO PODEN VENIR NENS

●

Començament de curs : La Conselleria d’Educació disposa que el nou curs escolar comenci per
als mestres el dia 2 de setembre i el 

●

DILLUNS 14 DE SETEMBRE per l’alumnat.

L’entrada del primer dia serà a les 9:30 h. del matí. Aquest primer matí els pares poden
acompanyar els nens fins la PORTA DE LA CLASSE.

●

Durant la resta del curs els nens entraran sols a l’escola fins a la seva aula. Es recolliran
a la porta de la classe.

●

●

L’horari durant el curs és :
o

Matí : 9:00 h. a 13:00 h.

o

Tarda : 15:00 h. a 17:00 h

La porta d’entrada del centre s’obrirà a les 8.55h.
És bo aprendre a ser puntuals, ja en aquesta edat.

●

Només entren al pati de l’escola els pares/mares que acompanyen l’alumnat de P-3.

●

Si es vol comunicar quelcom es farà a través de la llibreta, i si voleu deixar algun objecte,
s’ha de fer a la porteria del centre i no pas ,entrant fins a les classes.

●

Recordem la importància de la puntualitat en entrades i sortides.
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●

Informacions vàries:

➢ Els alumnes que es queden al menjador han de portar una bata sense botons i amb goma al
coll.
➢ HA D’ESTAR MARCADA AMB EL NOM I COGNOM.
●

En cas de necessitar comprar sabatilles esportives, millor que siguin amb “velcro”.

●

La bata, el xandall, la bossa per portar l’esmorzar i la bossa per la roba de recanvi dels nens
de menjador, informació a la secretaria del centre
TOT MARCAT AMB EL NOM I COGNOM

Totes les informacions de caire organitzatiu o acadèmic es comunicaran a través de la
PLATAFORMA DIGITAL I CORREU ELECTRÒNIC

AQUESTES ORIENTACIONS, PODEN SER MODIFICADES A PARTIR DE LES
INSTRUCCIONS QUE DONI PEL NOU CURS ESCOLAR EL DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos unes bones vacances

Equip Directiu

