HORARIS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Tutors/es: hores convingudes.
CI A: Chantal Lladó
CI B: Francesc Riera
CI C: Montse Bello
CM A: Núria Bosch
CM B: Albert Bataller
CM C: Rosa Pérez
CS A: Núria Babot
CS B: David Mayo
CS C: Ignasi Grabolosa
Música: Mireia de Frutos
Aux. EE: Laura Bermudo
Ed. Valors: Lídia Planas
Equip directiu: hores convingudes
Directora: Gemma Martí
Cap d'estudis: Elies Martí
Secretària: Núria Portella
Administrativa: Anna Pujol
dimarts i dijous: de 9h a 15,30h
divendres quinzenals: de 11,45h a 15,30h
Conserge: Jordi Navarro
de dilluns a divendres de 8.45h a les 13.15h i de
les 14.45h a les 17.30h
Atenció AMPA:
ampabruguera@gmail.com
AUTORITZACIONS
Podeu descarregar-vos les autoritzacions al web
de l'escola a l’apartat de documents.
L’autorització per administrar medicaments ha
d’anar acompanyada de la prescripció mèdica.
Procureu sempre que sigui possible administrar
el medicament a casa.

CALENDARI ESCOLAR
Inici del curs: 14 de setembre
Final del curs: 22 de juny

ESCOLA JOAN
BRUGUERA
20-21

Període intensiu: del 7 al 22 de juny
Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener
ambdós inclosos
Setmana Santa: del 29 de març al 5 d'abril
ambdós inclosos
Dies festius:
11 de setembre
12 d'octubre
29 d'octubre
8 de desembre
24 de maig

Cal saber...

Dies de lliure disposició:
30 d’octubre
7 de desembre
12 de febrer
COMUNICACIONS FAMÍLIA-ESCOLA
Prioritzarem el correu electrònic amb el
tutor/a del vostre curs com a via de
comunicació. Per qüestions generals d’escola
adreceu-vos a (b7001450@xtec.cat) entre les
famílies i l’escola.
Les famílies i el tutor/a també poden fer ús de
l’agenda per traspassar les informacions que
creguin oportunes.

b7001450@xtec.cat
www.escolajoanbruguera.cat
972 203424

ENTRADES I SORTIDES
Grup

Punt d’entrada

Horari ENTRADA

P3

Porta Jaume I

9.00 a 9.10h

P4 i P5
1r, 2n i 3r

Porta Jaume I
Porta Bonastruc

8.50 a 9.00h
8.55 a 9.05h

4t

Porta Bonastruc

8.55 a 9.05h

5è i 6è

Porta Bonastruc

8.45 a 8.55h

Grup

Punt d’entrada

Horari SORTIDA

P3
P4 i P5

Porta Bonastruc
Porta Bonastruc

16.20 a 16.30h
16.20 a 16.30h

1r, 2n i 3r
4t

Porta Bonastruc
Porta Jaume I

16:30h
16:30h

5è i 6è

Porta Jaume I

16:30h

Els alumnes que van a dinar a casa sortiran per
la porta de Jaume I a les 12:30h i entraran per
la mateixa porta a les 15:00h.
PUNTUALITAT
Per controlar els aforaments i les distàncies
caldrà que sigueu molt rigorosos amb la
puntualitat i que el vostre fill/a vingui amb 1
únic acompanyant.
ASSISTÈNCIA A L'ESCOLA
Cal comunicar i justificar les absències
degudament al correu de cada tutor/a o bé a
l'agenda de l’alumne/a i explicar-ne el motiu.
Els alumnes amb algun símptoma compatible
amb el COVID no poden assistir a l’escola i cal
notificar-ho immediatament al tutor/a.

És imprescindible que les famílies prengueu la
temperatura als vostres fills/es cada dia abans
de venir a l’escola. Si tenen febre no podran
assistir al centre.
Recordeu també que caldrà portar a la
motxilla una necesser o bosseta amb un pot
de gel hidroalcohòlic, un paquet de mocadors
de paper, una funda de roba per la mascareta
que estan utilitzant i una altra funda amb una
mascareta de recanvi.
ESMORZARS SALUDABLES
Per a un bon aprofitament dels
aprenentatges, els vostres fills/es han de venir
a escola ben esmorzats.
Apostem per l’alimentació saludable, per això
potenciarem els esmorzars basats en fruita,
entrepans i fruits secs, evitant llaminadures,
begudes ensucrades i brioxeria industrial.

ROBA I ESTRIS PERSONALS
La roba ha de ser l’adequada a l’activitat que
s’hagi de dur a terme, així com respectuosa
amb tothom. Cal dur roba còmoda i calçat
esportiu en les sessions d’educació física. Per
evitar pèrdues i confusions, cal que la roba i
tots els estris personals del vostre fill/a,
estiguin marcats amb el nom, especialment
aquest any que haurem de tenir especial cura
en no compartir objectes personals.

US AGRAIREM...

Ser molt curosos en el compliment de les
mesures i instruccions relacionades amb el
COVID.
Llegir detingudament les notes i circulars
que us arribin per correu electrònic i mirar
regularment l'agenda dels vostres fills/es.
Compartir una visió positiva de l'escola amb
els vostres fills/es.
Tenir paciència i comprensió amb l’escenari
de constant canvi en què treballarem aquest
curs escolar.
Posar-vos en contacte amb nosaltres quan
tingueu un dubte, consulta o suggeriment,
prioritzant el correu electrònic o el telèfon.
Assistir a les reunions i entrevistes pactades,
virtuals o presencials, segons s’escaigui.
Comunicar-nos les modificacions de les
vostres dades personals, especialment el
telèfon i el correu electrònic.
Visitar periòdicament la web de l'escola i els
blogs.

