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Pla d’acollida de l’alumnat nou de P3. 

Considerem important que el primer contacte amb l’escola sigui viscut pels 

infants de manera relaxada i agradable. Per tal de poder atendre’ls  

personalment i càlidament  es proposa que l’alumnat de P3 s’incorpori a 

l’escola de forma gradual. 

Els quatre primers dies vindrà mig grup de cada classe de 9,15h a 10,45h al 

matí i l’altre mig grup de 11h a 12,30h. El divendres vindrà tot el grup 

classe en l’horari de matí. A partir de dilluns 21 de setembre s’incorporen 

tots els/les nens/es de P3 en l’horari habitual. 

Aquest curs, de forma excepcional, es demanarà a les famílies que només 

vingui un adult per nen/a. També es demanarà que els acompanyants no 

entrin a l’aula. Tots els adults hauran de portar mascareta.  

Per tant, es demana a les famílies que: 

 només vingui un acompanyant per nen/a. 

 que haurà d’anar amb mascareta tota l’estona. 

 no podran entrar a l’aula. 

 quan vegin que el nen/a està tranquil/la proposem que s’acomiadin i li 

expressin que el vindran a buscar. 

 no poden venir amb simptomatologia compatible amb la      -1  

 febre, tos, dificultat respirat ria, malestar, diarrea...  o amb qualsevol 

altre quadre infecci s . 

 tampoc poden venir els convivents o els qui mantinguin contacte 

estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 

dies anteriors.  
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Per part de l’escola, es preveu que durant el període d’adaptaci  a cada aula 

hi hagi  mestres de reforc i una TEI. Els docents que no formen part del 

grup estable hauran de fer l'acompanyament amb mascareta. 

L’horari d’adaptaci  és el que teniu a continuació. Adjuntem un document 

amb el llistat dels grups d’adaptació. 

 

 -  Grup 1 de nens i nenes: 

Des 14 i 15 vindran de 9:15h a 10:45h. 

Dies 16 i 17 vindran de 11:00h a 12:30h. 

  

-Grup 2 de nens i nenes : 

Dies 14 i 15 vindran de 11:00 a 10:45. 

Dies 16 i 17 vindran de 9:15h a 10:45h. 

  

 -  Divendres 18 vindrà tothom en horari de matí. 

 -  Dilluns 21 vindrà tothom en l’horari habitual (matí i tarda) 

 

 Les tardes dels dies 14, 15, 16 i 17  de setembre es destinaran a  

realitzar les entrevistes d’inici de curs amb les famílies de P3 

(Picarols), així doncs us haureu d’apuntar a l’horari que us vagi millor en 

el drive que hem compartit amb vosaltres. Hi haurà opció de fer 

l’entrevista de manera presencial o telemàtica  i s’accedirà per la porta 

principal de l’escola a l’hora acordada (la porta que té el timbre i dón a 

Martí Pujol).      

 


