
Informacions organitzatives de l’Etapa de Primària (Cicle Mitjà)

Entrades i sortides:

- Els nens i nenes de 3r entren i surten per la porta de Veciana segons horari establert al
protocol COVID. Si algun alumne/a arriba tard haurà d'entrar per la porta principal. Es
prega puntualitat per al bon funcionament de la classe.

- Els nens i nenes de 4t entren sempre per la porta de l’Av. de Vallcarca (secretaria) i surten, a
les tardes, per la mateixa porta, segons horari establert al protocol COVID.

- Si algun nen 0 nena ha de marxar al migdia, o l’han de venir a buscar abans, ha de portar la
nota a l’agenda i l’heu de recollir per la porta de l’Av. De Vallcarca. Si al migdia es vol sortir
pel carrer Veciana, cal comunicar-ho a secretaria.

Organització a l’aula:

- A Primària no fem servir bata de forma habitual, si algun dia l’han de fer servir us avisarem
perquè la portin a l’escola.

- Per  fer  Educació  Física  han  de  venir  vestits  amb  l’equipació  de  l’escola  des  de  casa
(equipació esportiva o Gravicros), calçat esportiu i  mitjons. Cal que portin samarreta de
recanvi.  També poden portar  una tovallola  petita  per  a la  suor.  Tota la  roba ha d’anar
marcada.

- L’hora d’esbarjo del Cicle Mitjà és a les 11h. És important que hagin menjat alguna cosa
abans de sortir de casa. L'esmorzar que porten a l'escola ha de ser saludable i equilibrat.

- Els  nens  i  nenes  que  fan  permanències  a  l’escola  no   poden  esmorzar  en  el  transcurs
d’aquest servei.

- En el cas que un nen o nena hagi de prendre un medicament, consulteu el protocol sobre
medicació penjat al web. En tot cas els medicaments sempre han d'estar a secretaria.

- Els aniversaris a Cicle Mitjà es celebren un cop al trimestre i es comunica la data via agenda.
Recordeu que per a les celebracions no s’han de dur llaminadures de cap tipus, ni comprar
regalets... A l’escola, el dia de la celebració, es fa un berenar o esmorzar amb el que porten
els nens i nenes (galetes, sucs...), sempre que siguin aliments etiquetats segons la norma
alimentària vigent: intenteu que siguin coses senzilles de repartir.

- A les sortides escolars, en cap cas, els nens i nenes portaran diners, llaminadures ni begudes
amb gas. Quan realitzem sortides i excursions de tot el dia, els i les alumnes que utilitzen el
servei de menjador rebran un menú de dos entrepans i una peça de fruita. Cal que portin
cantimplora per reduir envasos. També cal que portin un embolcall adient per embolicar els
entrepans. Si algun alumne dels que utilitza el servei de cuina prefereix portar dinar de casa
ho ha de sol·licitar amb antelació enviant un correu electrònic a  primaria@gravi.com. Us
agrairíem que aquesta decisió fos per a tot el curs.
-  Els  nens  i  nenes  es  poden  portar  a  l’escola  joguines  sempre  i  quan  compleixin  les
premisses que es demanen des de l’escola: no poden portar piles, no han de ser joguines
individuals, s’han de poder compartir, no han de ser violentes. Tampoc poden portar mòbils
o altres dispositius que tinguin connectivitat o facin fotografies; si es dona el cas, cal deixar
aquests  aparells  a  secretaria.  L’escola  no  es  farà  responsable  de  la  pèrdua  o  dels
desperfectes.



- L’últim  dia  del  primer  trimestre,  celebrem  la  festa  de  l’amic  invisible.  Aniria  bé  que
ajudéssiu uns dies abans els vostres fills i filles a fer el regal (que no ha de ser comprat i ha
d’estar fet per ells i elles amb la vostra ajuda) que s’intercanviaran.

- Roba perduda.  Des de l’escola recomanem que marqueu tota la roba,  sobretot xandalls.
L’escola disposa d’un cove on es guarda la roba perduda. Heu de reclamar als vostres fills i
filles la roba extraviada i recordeu que a finals de cada trimestre (a les vacances) la roba que
no està marcada s’envia a una ONG.

- L’escola participa en el projecte Escoles més Sostenibles i una de les recomanacions que fem
és l’ús de la carmanyola amb l’esmorzar per tal de col·laborar en la reducció de residus.
També participem de campanyes per fomentar el consum de fruita a l'hora d'esmorzar.

Comunicació amb el tutor/a:

- Hi  ha  unes  hores  de  tutoria  setmanals  que  cal  concertar  a  través  de  la  secretaria  de
Primària. Primaria@gravi.com Les tutories seran de moment online.

- També hi ha la possibilitat de comunicar-se amb la tutora a través del correu electrònic:

rosermargalef@gravi.com marissasierra@gravi.com
cristinamarcos@gravi.com vickyvoltas@gravi.com
      

      - Per parlar del temes més urgents podeu trucar per telèfon, deixant encàrrec a secretaria, per
tal que us truqui la tutora.

Els  nens/es  tenen  una  agenda  on  s’han  de  comunicar  totes  les  incidències  (règims,
absències,  sortides a metges...).  De la mateixa manera, el  tutor/a, utilitzarà l’agenda per
comunicar-vos qualsevol incidència (dates de les sortides, material que s’ha de portar, si
s’ha de portar menjar a una sortida...). Els comunicats sempre s’han de signar.

- Els comunicats d’escola o l’AFA, els rebreu per correu electrònic. No oblideu consultar el
vostre correu. També els trobareu penjats al web de Primària a l’apartat Comunicats.

- Les autoritzacions han d’estar signades per tots els responsables legals (pares, mares, tutors
o tutores).

 General:

És important que comuniqueu a secretaria si hi ha alguna al·lèrgia i que verifiqueu si les vostres
dades  estan  actualitzades.  Qualsevol  canvi  en  l’adreça,  correu  electrònic...  cal  informar-lo  a
secretaria. Si teniu algun dubte organitzatiu o voleu fer arribar qualsevol inquietud a l’escola heu
de demanar pel Cap d’Estudis de Primària, que es posarà en contacte amb vosaltres.

Atentament,

Pere Nieto
Cap d’Estudis de Primària
capestpri@  gravi.com


