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 29 de setembre de 2020

Benvolgudes famílies,
Conselleria ens acaba de donar l’autorització per continuar amb l’horari de jornada
continuada a partir d'octubre, de manera provisional per la pandèmia. Per tant seguirem
amb l’horari actual de setembre de 9 a 14h fins a nou avís. Tot seguint amb les entrades i
sortides esglaonades:

ALUMNAT d'INFANTIL ( Porta infantil) : ENTRADA 9h: 5anys/ 9:05: 4 anys / 9:10/15h:
3anys . RECOLLIDA: 3
 anys : 13:45h / 4
 anys: 13:50h / 5
 anys: 13:55h

PRIMÀRIA : E
 ntrada 8:50h - 9:00h. SORTIDA: 1r i 2n: 1
 3:50h / 3
 r i 4t: 13:55h / 5è i 6è 14h

Horaris *alumnat menjador: 1r torn : INFANTIL ( 13:30h) i 1r i 2n ( 13:45h). * Recollida de
14:30h f ins a les 15:30h  ( 3 anys a partir de les 15:00 ja que dormen).
2n torn a les 14:30h : 3r, 4t i 5è al menjador i 6è a la seva aula. *Recollida de 15h a 15:30h

Per recollir els vostres fills podreu entrar per la porta del pati un adult amb mascareta i
directes a cercar-lo a la zona assignada del pati excepte l'alumnat de 3 anys que estaran
dormint i podreu pujar fins a l'entrada del menjador.
Cada grup tindrà una zona de pati ( tant de les 11h com a menjador) Distribució ZONES
DE JOC AL PATI.pdf ( Trobareu un igual al tauler d'anuncis)
*RECOLLIDA DE MENJADOR ELS DIES DE PLUJA:
INFANTIL + 1r i 2n de primària ( 1r torn) : Recollida per la porta d'infantil . Cada grup
d'infantil serà a la seva aula. Alumnat de 1r i 2n a l'aula de 2n ( separats)
3r a 6è de primària ( 2n torn) : Entrar per la porta de pati fins al porxo de menjador.
L'alumnat romandrà al menjador fins que el vingueu a cercar.
IMPORTANT: Les famílies que ja havien fet inscripció de menjador on-line per començar a
partir d’octubre i ara no ho necessiten degut al canvi d’horari, han d’escriure un mail
demanant els donin de baixa a menjadorsjt@gmail.com

Extraescolars: No s'ofertaran per no poder juntar grups a l'escenari B i fer jornada continuada
Escola matinera: Hem pogut trobar una sol.lució per poder complir les mesures de
prevenció pel COVID 19 dictaminades per la Conselleria de Salut i Educació que no
permeten contacte entre els grups estable a l'escenari B .Podeu fer inscripció en qualsevol
moment emplenant el següent formulari d'inscripció:  Formulari!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc28VklwXzDk8lACYiBj6VLUNhohHqsRhxAL
KXJSUreeeMLwA/viewform?usp=sf_link

Aquí teniu altra informació important per tenir present durant el curs:
HORARI DE VISITES : Per parlar amb els/les tutors/es o especialistes podeu concertar
entrevista els d
 imecres de 14 a 15 h. Per l’ agenda o mail coorporatiu del mestre/a.
ÚS DE L ́AGENDA : ( La vam repartir a tots els infants de primària el 1r dia de classe ).
L’agenda s’ha de retornar signada pels pares/ mares cada dilluns. També s’han de justificar
les absències per aquesta via o mail als tutors.
APORTACIÓ DE MATERIAL: Educació Infantil són 53 euros. A Primària els doblers a aportar
són: A primer i segon: 38 euros. - A tercer, quart, cinquè i sisè : 33 euros
Els doblers de material escolar s´han d´ingresar al nº de Compte de BANKIA
IBAN: ES36 2038 3289 9160 0009 1225
Fent constar al CONCEPTE: Nom i llinatges de l’alumne/a i curs.

A aquest enllaç podreu veure l’adscripció de mestres i personal laboral del centre:
http://ceipsesquarterades.com/mestres.php

Aquí teniu el calendari amb els *dies de centre aprovats pel Consell Escolar per ajustar als
176 dies lectius oficials: * - 9 d’octubre - 8 de gener - 2 de març - 31 de maig.

Calendari escolar

Per qualsevol dubte podeu contactar amb direcció cada dia de 9 a 10h al centre o per telèfon.
971 67 02 75. O en qualsevol moment per mail © sesquarterades@gmail.com

Leer más información en nuestro sitio web y al facebook del centre.

