
INFORMACIÓ PRINCIPI DE CURS 2021-2022

REUNIONS  AMB FAMÍLIES ABANS DE COMENÇAR
Dimecres dia 1 s’enviarà a cada família per sms i mail (números de telèfon i mails que
consten al GESTIB) la informació del grup al que pertany cada alumne, la data i hora de la
reunió. Només pot assistir una persona per família a la reunió degut a les mesures COVID.
Recordau que és obligatori l’ús de la mascareta i guardar les mesures d’higiene i seguretat.

Si alguna família no ho ha rebut o té alguna pregunta, pot telefonar al centre (971519436) o
enviar un mail ceipespuig.lloseta@educaib.eu

Reunions famílies dilluns 6
Primària:
De 9 a 10: 2n, 3r i 5è A
De 10 a 11: 2n, 3r i 5è B
De 11 a 12:2n, 3r i 5è C
Infantil:
De 9 a 10: grup 1
De 10 a 11:  grup 7
De 11 a 12:  grup 3
De 12 a 13:  grup 4 i 5

Reunions famílies dimarts 7
Primària:
De 9 a 10: 1r, 4t i 6è A
De 10 a 11: 1r, 4t i 6è B
De 11 a 12: 1r, 4t i 6è C
De 12 a 13: 1r D

Infantil:
De 9 a 10: grup 6
De 10 a 11:  grup 2
De 11 a 12:  grup 8
De 12 a 13:  grup 9 i 10

Les classes comencen el divendres 10 de setembre.

mailto:ceipespuig.lloseta@educaib.eu


ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE
INFANTIL

● Les famílies no  poden accedir als patis.
● Com a mesura excepcional es permetrà que un adult acompanyi al seu infant fins a la

zona del pati on es concentraran els alumnes de cada grup i on estaran els mestres.
● Es faran dos grups d’entrades i sortides:

08:45 a 13:45 Primer torn: grups 6,7,8,9 i 10
09:00 a 14:00 Segon torn: grups 1,2,3,4,5

● Les sortides es faran en ordre i amb la supervisió d’un docent que estarà amb els
infants fins que les famílies els recollesquin al mateix lloc del pati on els han deixat.

● Els dies de pluja les tutores esperaran els infants al porxo. Les sortides es faran de la
mateixa manera. Pregam la màxima col·laboració per tal de fer les entrades i sortides
amb rapidesa i de manera segura i ordenada.

● Recordau que és obligatori l’ús de la mascareta i guardar les mesures d’higiene i
seguretat.

PRIMÀRIA

Edifici de Primer i Segon.

● Les famílies no poden accedir als patis.
● Els alumnes entraran per la barrera grossa de l’entrada.

● Es faran dos grups d’entrades i sortides:
08:45 a 13:45 Primer torn: primers
09:00 a 14:00 Segon torn: segons

● Els grups de Primer entraran i sortiran a l’edifi per la porta de baix (la del pati de 1r i
2n).

● Els grups de Segon entraran i sortiran per la porta d’alt (la de la rampa).

● Al pati i a la rampa hi haurà indicat el lloc on es reunirà cada grup, amb la separació
corresponent dels altres i on estaran els seus mestres.

● Les entrades a l’edifici, es faran en ordre i sempre dirigides per un/a docent.

● Les sortides es faran en ordre i amb la supervisió d’un docent que acompanyarà als
infants fins a la porta on les famílies els recolliran.

● Els dies de pluja les tutores i tutors esperaran els infants a la seva aula, els infants
seguiran el recorregut habitual d’entrada. A les sortides les famílies també esperaran a
la barrera la sortida dels infants. Pregam la màxima col·laboració per tal de fer les
entrades i sortides amb rapidesa i de manera segura i ordenada.



Edifici de Tercer a Sisè.
● Les famílies no poden accedir als patis.

● Els grups de Tercer i Quart entraran i sortiran per la barrera grossa de l’entrada
principal, accedint al pati, on hi haurà indicat el lloc on es reunirà cada grup, amb la
separació corresponent dels altres i on estaran els seus mestres. Entraran a l’edifici per
l’entrada principal.

● Les entrades es faran en ordre i sempre dirigides per un/a docent.

● Les sortides es faran en ordre i amb la supervisió d’un docent que acompanyarà als
infants fins a la barrera grossa, on les famílies els podran recollir.

● Els grups de Cinquè i Sisè entraran i sortiran a través de l’entrada del Pavelló i
accediran a la zona del porxo on hi haurà indicat el lloc on es reunirà cada grup, amb
la separació corresponent dels altres i on estaran els seus mestres.

● Les entrades es faran en ordre i sempre dirigides per un/a docent. Entraran a les aules
de l’edifici per la porta del porxo.

● Les sortides es faran en ordre i amb la supervisió d’un docent que acompanyarà als
infants fins a la porta.

● Els dies de pluja les tutores i tutors esperaran els infants a la seva aula. Pregam la
màxima col·laboració per tal de fer les entrades i sortides amb rapidesa i de manera
segura i ordenada.


