
 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 

- Únicament podran venir a l’escola els infants que el pare i la mare (o 
tutors legals)  hagin de treballar, tots dos, fora de casa. 
 

- Podran venir en grups de: 
 

• P3- màxim de 8 infants. 

• P4 i P5-  màxim 10 infants.  
 

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

 
- Per a poder venir cal adjuntar DECLARACIÓ RESPONSABLE que 

adjuntem, amb les dades i signatura on declareu en relació a: 
 

▪ Impossibilitat de poder cuidar el vostre fill o filla per part 
vostra o un familiar, per motius laborals. 

▪ Temes de salut del vostre fill/a.  
 

- 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.  

- Si alguna família no la pot imprimir haurà de fer-la a mà i enviar-la 
degudament signada. 

 
MESURES QUE CAL PRENDRE: 
 

- Cal que mireu la temperatura dels vostres fills i filles abans de portar-
los a l’escola. 

 
- Tot el material que s’utilitzarà serà individual i els alumnes l’hauran 

de portar de casa.  
 

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

algun símptoma!!! 
 

- Han de portar: 
✓ Una mascareta preventivament (a partir de P5). 
✓ Algunes joguines de casa dins d’una bossa, evitant els peluix. 

No poden utilitzar les de l’escola ja que cal evitar que les 
comparteixin. No oblideu desinfectar-les quan arribeu a casa!! 

✓ Esmorzar. 
✓ Com sempre, roba còmoda. 
✓ Una ampolla PLENA d’aigua i amb el nom. 
✓ No cal bata. 

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

 
HORARIS: 
 

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

- Els infants només poden ser acompanyats o recollits per un únic 
adult.    
 

- Us posareu a l’entrada en fila/cua com heu estat fent normalment 
aquests dies per entrar a d’altres llocs, com els comerços i guardant 
distància de seguretat. 
 

- Els pares no podreu entrar a l’escola. 
 
 

P3 P4 P5 

9h a 12’30h 
Esbarjo – 10’30h 

9’15h a 12’45h 
Esbarjo – 11h 

9’30h a 13’00h  
Esbarjo – 11’30h 

NO hi ha servei de menjador 
 
 
 
 
ALTRES 
 



- Us avisarem de la manera i el quan, us seran lliurats el material i llibres 
que no han pogut treballar. Els àlbums es faran la 1a setmana de 
setembre. 

 
- En relació a l’entrega d’INFORMES de la 2a i fi d’etapa (P5), us els farem 

arribar per correu electrònic. 
 

- Les activitats d’estiu us arribaran telemàticament. 
 


