
 

 
 

Benvolgudes famílies: 
 

 Les classes començaran dijous  10 de setembre. Aquest dia l’horari serà de 9 a 
12’30 hores i NO hi haurà servei de menjador. 
 
 AULA 2 ANYS:  

Entrades: de 8:45h a 9:15h per la porta de l'aula de 2 anys.  
Sortides: de 12:15 a 12:30h o de les 13:45 a les 14h per la porta de l'aula  
de 2 anys.  

 AULA 3 ANYS:  
Entrades:  de 8’45 h a 8’55 h per la porta del convent 
Sortides:  13’45 h porta del convent 

 AULA 4 ANYS: 
Entrades:  de 8’55 h a 9’05 h per la porta principal escola 
Sortides:  13’50 h porta principal escola 

 AULA 5 ANYS: 
Entrades:  de 9’05 h a 9’15 h per la porta principal escola 
Sortides:  14 h porta principal escola 

 
 Degut a les restriccions per la situació en què ens trobam, els pares no podeu 

entrar a l'escola.  
 A l'arribada a l'escola, els nins es desinfectaran les sabates i aniran cap a la seva 

aula. 
 Pregam màxima puntualitat per agilitzar les entrades i sortides. 

 
 Cada dia han de dur: 

 Berenar: dins un "tupper". Més endavant vos farem arribar les Pautes 
per a la preparació del berenar a casa. 

 Aigua: dins una botella reutilitzable. 
TOT MARCAT AMB EL NOM 

 
 Els nins que comencen a les aules del primer cicle o a l’aula de 3 anys rebran 

una circular apart. 
 

 MATERIALS I VESTUARI: 
 Per a la compra de material (escolar i didàctic) i assegurança escolar es 

domiciliaran els rebuts al vostre compte bancari (Al setembre el 
material didàctic i a l'octubre el material escolar). 

 Per adquirir el vestuari l'escola podeu passar Dilluns 7 i Dimecres 9, de 
11'30 a 13'30 a l'entrada del convent. 

 Per pagar la quota de l'Associació de pares (30€) se vos domiciliarà al 
vostre compte bancari. En cas que no vulgueu estar associats podeu 
retornar el rebut. 

 


