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Inici de curs 2021-22

La data d'inici de curs per a tots els nivells és el divendres 10 de setembre.
Els alumnes de 3 anys i l’aula UEECO realitzaran un període d'adaptació.

Es crearan grups estables de convivència (GEC). Són grups d'alumnes amb un

tutor o tutora que romandra amb el grup la major part de el temps, excepte

quan realitzin anglès, educació física, música, religió o estigui una mestra de

l'equip de suport. Aquests grups no s'ajuntaran amb un altre grup d'alumnes

diferent.

Entrades

Les famílies d'educació infantil entraran per la porta del pati d'infantil, deixaran

els alumnes a l'inici del passadís (no a les aules) i sortiran per la rampa d'infantil.

Les famílies de 1r i 2n de primària pujaran per la rampa de primària, deixaran

els alumnes al final de la rampa i baixaran pel mateix recorregut.

Els alumnes pujaran de forma autònoma fins a les aules, supervisats per mestres

que estaran en el recorregut a les aules.

Les famílies de 3r, 4t, 5è i 6è no entraran al pati de l'escola, els alumnes

realitzaran una entrada tranquil·la a les aules, supervisats per mestres durant el

recorregut.

Els alumnes de l'aula UEECO entraran per la porta de secretaria.

Horari Accés

3 i 4 anys 9:05 a 9:15 Pati infantil
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5 anys 8:55 a 9:05 Pati infantil

1r 8:55 a 9:05 Rampa primària

2n 9:05 a 9:10 Rampa primària

3r i 4t 8:55 a 9:05 Pati primària

5è i 6è 9:05 a 9:10 Pati primària

Sortides

Les famílies d'educació infantil podran recollir els alumnes a les aules. Però

recordem que no és el moment de fer una tutoria.

Les famílies de 1r i 2n d'educació primària pujaran per la rampa de primària i

recolliran als alumnes que estaran en grups al porxo.

Les famílies de 3r, 4t, 5è i 6è entraran, en l'horari indicat, al pati de primària a

recollir als alumnes que estaran en files.

Els alumnes de l'aula UEECO sortiran per la porta de secretaria.

Els alumnes que estan autoritzats per sortir sols (a partir de 4t d'educació

primària) sortiran per la porta de secretària.

Horari Accés

3 i 4 anys 14:00 Pati infantil

5 anys 13:50 Pati infantil

1r 13:50 Rampa primària

2n 14:00 Rampa primària

3r i 4t 13:50 Pati primària

5è i 6è 14:00 Pati primària
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Ús de mascareta al centre

Totes les persones que entrin a les instal·lacions del centre, siguin interiors o

exteriors, és obligatori que facin servir les mascaretes.

L'ús de la mascareta és obligatori a partir de 1r de primària. S'ha de portar des

de casa. Han de portar una mascareta de recanvi dins d'una bossa per

guardar-la.

No serà necessari l'ús de la mascareta mentre es menja o beu.

Recomanació a les famílies en cas de símptomes

Els alumnes no podran assistir a el centre amb febre o símptomes compatibles
amb la COVID-19
El centre disposa de dues sales d'aïllament que s'utilitzarà en cas de sospita

d'un cas positiu.

Si un alumne presenta símptomes abans de venir a l'escola, us demanem que

truqueu per informar 971 73 05 22

A cada aula hi haurà sabó, gel hidroalcólico i paper per eixugar les mans.

Recomanem que els alumnes de primària portin un dispensador de gel petit

per al seu ús personal amb el seu nom i llinatge.

Informacions importants a la web

A la web de centre ceipsonpisa.org trobaràs les següents informacions:

● Pla de Contingència 2021-22 (Documents institucionals)

● Beques i ajuts de menjador escolar

● Beques i ajuts per a alumnes amb necessitats educatives.

● Com apuntar-se a l'menjador, escola matinera i ludoteca.
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