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ALS PARES DELS ALUMNES D'EDUCACIÓ INFANTIL P3 

 
Benvolgudes famílies, 

 

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

GRÀCIES per escollir pel vostre fill/a la nostra escola. 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. 

 

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.    

 

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 P3, tindrà lloc el 

dia 3 de setembre a les 18 h al teatre de l’escola. No hi poden venir nens. 

 

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 

http://www.presentarenys.net/

