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ALS PARES DELS ALUMNES D'EDUCACIÓ INFANTIL P4- P5 

 

Benvolgudes famílies, 

 

El curs 2019-2020 ha estat un curs atípic i especialment complicat per a tots. Us volem donar 

les GRÀCIES per la vostra comprensió i esforç durant tot el curs, i de manera especial, en 

aquest últim trimestre. De totes les adversitats n’aprenem i tenim la sort de viure-ho amb una 

visió positiva, en consonància amb el nostre lema concepcionista: “Endavant, sempre 

endavant”.  

 

Aquest curs tindrem algunes novetats, per aquest motiu, us agrairem que llegiu detingudament 

totes les circulars.  

 

A continuació, us informem d’alguns aspectes a tenir presents de cara al proper curs. 

 

Data d’inici del pròxim curs escolar: dilluns 14 de setembre de 2020.  

Només aquest primer dia els alumnes començaran a les 10 h. i seguiran l’horari normal del 

curs fins a les 12.30 h i de 15 a 17h. (Les portes s’obriran 10 minuts abans per garantir la 

sortida i una entrada esglaonada).  

Aquest mateix dia s’inicia el servei de menjador i el de permanències (durant tot el curs l’horari 

és de 7.45 h a 8.50 h; aquest primer dia el servei serà de 7.45 h a 9.50 h).  

 

Horari de classe: de 9 a 12.30 h i de 15 a 17 h. Us preguem puntualitat tant a l’entrada com a 

la sortida. Podeu portar i recollir els nens per les escales o per la pujada. (Les portes s’obriran 

10 minuts abans tant per entrar com per sortir) 

 

Entrades i sortides: Els alumnes d’Infantil entraran i sortiran per dues portes diferents: 

- Els alumnes de P3 entraran i sortiran per la porta del davant, la que dona a les palmeres. 

- Els alumnes de P4 i P5 entraran i sortiran per la porta del darrera, la que dona a la pista. 

Ambdues portes tenen accés directe a l’aula.  

 

A mesura que els alumnes vagin arribant, aniran entrant. Les portes d’accés s’obriran a les 8.50 

h i a les 14.50 h per tal d’aconseguir una entrada esglaonada.  

 

Per sortir les portes s’obriran a les 12.20 h i a les 16.50 h per evitar aglomeracions.    
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Mesures d’higiene 

Per tal d’evitar contagis, és recomanable que els alumnes portin la seva ampolla d’aigua. 

Abans d’entrar a l’aula i al menjador, els alumnes s’hauran de rentar les mans amb gel 

hidroalcohòlic.  

Pel bon funcionament de l’escola, serà molt important la puntualitat en totes les entrades i 

sortides. 

 

Reunió de pares: la reunió de pares sobre l’organització del curs pels pares de P4 i P5, tindrà 

lloc el dia 7 de setembre a les 18 h al teatre de l’escola. No hi poden venir nens. 

 

Uniforme i bata: Recordem que l’ús de l’uniforme i la bata és obligatori per als alumnes 

d’Infantil. La bata ha d’anar marcada amb el nom de l’alumne/a i amb una beta per penjar-la. 

Els alumnes portaran l’uniforme d’octubre a maig. 

A més de l’uniforme i el xandall oficial de l’escola, els alumnes han de portar sabates escolars 

de color negre o blau marí i sabatilles esportives de color blanc quan vesteixin xandall. 

Xandall: També és obligatori l’ús del xandall del col·legi i de mitjons antilliscants per a les hores 

de psicomotricitat.  

Per poder oferir un millor servei a les famílies i facilitar la compra de peces que necessiteu, 

haureu de demanar cita prèvia al telèfon 608318743 (M. Concepción) a partir del dia 24 

d’agost.  

 

 Demanem als pares que les motxilles dels nens i nenes d’Educació Infantil no siguin ni 

gaire grosses ni duguin rodetes. 

 

 Tota la roba que porta el nen a Col·legi ha d’anar marcada i amb beta llarga per poder-la 

penjar. Igualment les motxilles han d’anar marcades amb el nom.  

 

 És important que el primer dia el nen porti a l’escola: un got, un paquet de tovalloletes 

humides, una caixa de mocadors de paper i una gorra tot marcat amb el seu nom. 

Considerem adequat que tots els nens tinguin una muda de recanvi. 

 

Finalment volem desitjar-vos a tots, pares i alumnes, un bon estiu: que sigui moment de 

trobada familiar i de merescut descans.  

 

Us agraïm la vostra confiança en el Projecte Educatiu Concepcionista. 

 

Una forta abraçada, 

 

Equip Directiu 
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