INFORMACIÓ GENERAL
CURS 2018-2019
ENTRADES I SORTIDES
9h.
Alumnes d’infantil: porta d’infantil
Alumnes de primària: porta principal

12.30h.
Tots els alumnes surten per la porta d’infantil.

15h.
Tots els alumnes entren per la porta d’infantil

16.30h.
Alumnes d’infantil: porta d’infantil
Alumnes de primària: porta principal

COMUNICACIÓ

Informacions: web i circulars
Com ja sabeu, les circulars es faran arribar per correu electrònic. També estaran penjades a la web del
centre, que convindria que anéssiu consultant periòdicament. Si algú no rep les circulars cal que ho
comuniqui a la secretaria del centre. Si us plau, no feu arribar comunicacions als tutors ni resguards de
pagament per correu electrònic (lliureu-los en ma als tutors/es dins del termini que s’indiqui).

Comunicacions amb el tutors/equip directiu
Us recordem que si heu de parlar amb els mestres del vostre fill/a heu de demanar hora, a través de
l’agenda, en el cas dels alumnes de cicle mitjà i superior, o mitjançant una nota, en el cas dels alumnes
d’educació infantil i cicle inicial. En cap cas es pot entrar a les aules per comunicar-se amb els tutors a
les 9 del matí, ja que s’interrompria l’atenció als alumnes i el normal funcionament de la classes.

Si voleu demanar hora per parlar amb els membres de l’equip directiu, ho heu de fer telefònicament,
trucant a la secretaria del centre. El seu horari d’atenció el trobareu a la pàgina web.

Reunions i entrevistes
Properament us farem arribar els dies de les reunions d’aula. Us avancem que començaran la darrera
setmana de setembre. L’hora d’inici seran les 16.45h. i tindran una durada d’una hora i mitja
aproximadament. També us comunicarem quan tindrà lloc la reunió de menjador.

PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ FÍSICA*
Psicomotricitat

Educació Física

P3A

dijous

P3B

divendres

P4A

dimecres

P4B

dijous

P5

dilluns

Els alumnes han de portar sempre roba còmoda i
calçat fàcil de posar i treure, ja que es fan diferents
activitats que no requereixen un horari (com els
racons d’expressió corporal).

1r
2nA
2nB
3rA
3rB
4tA
4tB
5èA
5èB
6èA
6èB

dijous
dijous
dimecres
divendres
divendres
dilluns
dimarts
dimecres
dimarts
dijous
divendres

*Material necessari per psicomotricitat i educació física
Educació Infantil. Cal portar roba adient per a fer exercici: samarreta, pantalons de xandall, sabatilles
esportives i mitjons. Cal portar uns mitjons antilliscants (marcats amb el nom de l’alumne/a) que
romandran al centre durant tot el curs.
Educació Primària. Cal portar roba adient per a fer exercici: samarreta, pantalons de xandall i sabatilles
esportives. Després de fer educació física, els alumnes es rentaran i es canviaran la samarreta. Per això,
el dia d’educació física és imprescindible que portin, en un necesser: tovallola petita (de bidet), sabó,
pinta i samarreta de recanvi. Els alumnes de cicle inicial cal que portin també uns mitjons antilliscants,
que romandran a l’escola, per fer el racó d’expressió corporal.

ALTRES INFORMACIONS
Podeu consultar el calendari escolar, el quadre de professorat d’aquest curs i els horaris d’atenció a les
famílies dels tutors i de l’equip directiu a la pàgina web del centre:
www.masmaria.cat
Recordeu que cal demanar sempre cita prèvia per fer qualsevol consulta o gestió a la secretaria del
centre o per ser atesos pels mestres i/o pels membres de l’equip directiu.

Us desitgem un bon curs escolar!
Equip de mestres

