
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA  (cicle mitjà i superior) 
 

- L’assistència és voluntària. 

- No es faran activitats lectives. 

- Les activitats lectives continuen on line. 

- En l’assistència a l’escola, es prioritzen els alumnes que finalitzen 
l’etapa (6è), sempre garantint grups d’un màxim de 13 alumnes, en 
moments concrets i no continuats. Tot i això hem organitzat un horari 
per tal que els alumnes que voluntàriament vulguin, es puguin veure 
abans de les vacances. 
 

- El material i llibres dels alumnes us serà lliurat el mes de setembre. 
Els àlbums també es faran la 1a setmana de setembre. 
 

- RECORDEU: Cal guardar els llibres de reutilització per ser lliurats 
durant la 1a setmana de setembre. Us avisarem degudament. 
 

- En relació a l’entrega d’INFORMES de la 2a, 3a avaluació i fi de curs, 
us els farem arribar per correu electrònic. 
 

IMPORTANT!! 
 

- Cal que respongueu aquest correu dient a les tutores si el vostre fill/a 
vindrà a l’escola,  per saber quants alumnes assistiran.  

 
- Per a poder venir cal adjuntar DECLARACIÓ RESPONSABLE que 

adjuntem, amb les dades i signatura. Aquesta declaració s’enviarà a la 
tutora (com a document o imatge) fins el dia 3 de juny com a molt tard, 
degudament signada. Les famílies que no ho enviïn dins el termini 
establert,  s’entén que no vindran els seus fills/es i per tant NO 
PODRAN ENTRAR A L’ESCOLA.  

 
- Els que vinguin hauran de portar: 

 
✓ Mascareta, preventivament. 
✓ Les tasques que han realitzat durant aquests dies de 

confinament. 
✓ Una ampolla PLENA d’aigua i amb el nom. 
✓ Una motxilla per emportar-se les coses. 

 



- Cal ser molt  puntuals a l’arribada i a la recollida dels alumnes, per tal 
de no coincidir a l’entrada. 

 
- Els alumnes només poden ser acompanyats o recollits per un únic 

adult. 
 

- Per tal de garantir el distanciament físic i higiènic, fora de l’escola 
respectarem la distància fent una cua/fila com les que hem estat fent 
per entrar a qualsevol comerç durant aquests dies, i respectant la 
distància entre nosaltres. 

 

- A la sortida evitarem quedar-nos en grups a l’entrada. 
 

- Els pares no podreu  entrar a l’escola. 
 

- Els alumnes no es podran moure lliurement per l’escola. 
 

- Cal avisar a l’escola si un alumne/a  ha vingut al col·legi i presenta 
algun símptoma!!! 

 
HORARIS (Cal haver entregat la declaració responsable en el termini 
indicat) 
 

PRIMÀRIA (assistència voluntària ) 
1r 2n 3r 4t 5è 6è 

*Dia 12  
GRUPS 

 
1r- 10 a 11h 
 
2n-  12 a 13h 

*Dia 11 
GRUPS 
 
1r-  10 a 11h 

 
2n-  12 a 13h 

Dia 15 
GRUPS 
 
1r-  10 a 11h 
 
2n- 12 a 13h 

*Dia 10 
GRUPS 

 
1r- 10 a 11h 
 
2n- 12 a 13h 

Dia 16 
GRUPS 

 
1r-  10 a 11h 
 
2n-  12 a 13h 

Dia 17 
 
1r grup- 10 a 12h 

 
Dia 18 
 
2n grup- 10 a 12h 

 
 

 
*No és cap errada que es convoqui abans a 4t i 2n de PRI. 
 
 

 


