INFORMACIÓ GENERAL
CURS 2020-2021
ENTRADES I SORTIDES
8:55h i 16:25h
P3 P4 1r 3r 5è

9:10h i 16:40h
P5 2n 4t 6è

12:30h i 15h
Els i les alumnes que no facin servir el servei de menjador sortiran i entraran per la mateixa porta
d’entrada al matí i sortida a la tarda.

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 mà als tutors/es dins del termini que s’indiqui).

Comunicacions amb el tutors/equip directiu
Us recordem que si heu de parlar amb els/les 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.
Si voleu demanar hora per parlar amb els membres de l’equip directiu, ho heu de fer telefònicament,
trucant a la secretaria del centre (demanar cita prèvia). El seu horari d’atenció el trobareu a la pàgina
web.

Reunions MEET (Videoconferències)
Properament us farem arribar els dies de les reunions d’aula. L’hora d’inici serà 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*
Els horaris de les sessions de cada grup apareixen en el Pla d’organització escolar 2020-2021 que
podeu consultar a la pàgina web. (Si hi hagués algun canvi, es comunicaria a nivell de grup-aula).
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.

*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.
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.
MASCARETA, AIGUA, ESMORZARS I ANIVERSARIS
Els/les alumnes a partir de primer de primària han de portar mascareta a l’escola. Per tal de poder-la
guardar quan mengin o en l’estona d’Educació Física cal que portin una capseta o bossa adequada.
Tots els/les alumnes de l’escola han de portar la seva ampolla d’aigua que anirà i vindrà cada dia de
casa. Recomanem que sigui una ampolla reutilitzable i que no sigui de vidre.
Els/les alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial porten l’esmorzar dins d’una carmanyola en una
bosseta de roba i un tovalló de roba. Cada dia també anirà i vindrà de casa.
Tant l’ampolla d’aigua com la carmanyola de l’esmorzar han de cabre a la bosseta de roba per poder-la
guardar bé a l’aula.
Els/les alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial celebren el seu aniversari a l’escola. La família porta
un pastís/coca per compartir o bé paquetets individuals de galetes. Per bufar les espelmes, el nen o
nena ho farà en el seu tros de pastís individual.
ALTRES INFORMACIONS:
-

PATINETS, BICICLETES I SKATES
No es poden deixar dins del recinte escolar.

-

Recordeu que segons el que diu el Pla d’organització escolar 2020-2021:
“Els pares i mares, preferiblement, no accediran al recinte escolar. En casos puntuals, i per
indicació del personal del centre, podran fer-ho. Quan familiars dels alumnes accedeixin al
recinte escolar, hauran de seguir les mesures de seguretat i protecció (entre elles, l’ús de
mascaretes)”.

Podeu consultar el calendari escolar i el quadre de professorat d’aquest curs 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

