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BENVINGUTS AL CICLE INICIAL !!!:   ALGUNES NOTES D’INTERÈS 

 
Benvolgudes famílies i tutors/es dels alumnes i de les alumnes de P5: 

 
Per tal d’aclarir possibles dubtes originats per l’inici del proper curs a primer us informem de les 
següents pautes i recomanacions: 

 
§ L’horari escolar de l’educació primària és de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h. 
§ El/les alumnes necessiten un estoig de roba amb cremallera per deixar-lo a la classe  

(per desar el llapis i la goma) i una bata per l’activitat de plàstica. 
§ No cal portar material escolar de casa; tot el que necessiten el tenen a l’aula.  
§ No han de portar motxilla grossa ni de rodes. L’esmorzar i l’agenda els poden ficar en 

una bosseta o motxilla petita degudament marcada amb el seu nom. 
§ Els patis, a partir de primer, es fan al pati de l’edifici de primària ( pistes, sorra..) 
§ Esmorzaran al pati. Per esmorzar és preferible portar entrepans, sucs, làctics, 

fruita....que no pas pastissets industrials o llaminadures. Els dimecres és el dia de la 
fruita. 

§ No es poden portar diners ni joguines a l’escola. No ens en fem responsables. 
§ Cal portar la roba marcada amb el nom i el cognom per identificar-la amb facilitat. 
§ La roba d’abric (jaquetes, anorac, jerseis...) i la bata han de portar una beta 

suficientment llarga ( uns 15 cm) per poder-les penjar. 
§ Per fer l’Educació Física cal que els/les alumnes vinguin vestits de casa amb xandall, 

sabatilles d’esport i que portin una tovalloleta petita. (Recomanem l’equipament de 
l’Escola que podeu adquirí al despatx de l’ampa). 

§ Fan una activitat trimestral de natació obligatòria. Ja se’ls informarà a l’inici de curs. 
§ L’Agenda escolar és el mitjà de comunicació escola - pares per anotar informacions o 

incidències i, com a tal, cal portar-la i revisar-la cada dia. 
§ Setmanalment els/les alumnes es portaran una carpeta amb feines per fer a casa. 

S’han de retornar fetes el dilluns. 
§  Us aconsellem que reforceu l’hàbit lector a casa  amb  contes, revistes, còmics... 

 
 

Recordar-vos que pel bon funcionament de les entrades i sortides es prega puntualitat . 
 
 
BON ESTIU!!!! 
 

L’equip de mestres de Cicle inicial                                       Sitges, juny de 2016 
 


