
  

INFORMACIÓ GENERAL 
CURS 2022-2023 

 
 
 

ENTRADES I SORTIDES (Setembre) 

9h.        13h. 
Alumnes d’infantil: porta d’infantil   Alumnes d’infantil: porta d’infantil (12:50h) 

Alumnes de primària: porta principal  Alumnes de cicle inicial: porxo 

       Alumnes de cicle mitjà i superior: porta principal 

     

15:30h.      16.30h. 
Alumnes d’infantil: porta d’infantil   Alumnes d’infantil: porta d’infantil 

Alumnes de cicle inicial: porxo   Alumnes de cicle inicial: porxo 

Alumnes de cicle mitjà i superior: porta principal Alumnes de cicle mitjà i superior: porta principal 

 
 
 

COMUNICACIÓ 

 

Informacions: web i circulars 

Com ja sabeu, les circulars es faran arribar per correu electrònic: a8061762@xtec.cat  

També estaran penjades a la web del centre, que convindria que anéssiu consultant periòdicament. Si 

algú no rep les circulars cal que ho comuniqui a la secretaria del centre.  

 

Comunicacions amb el tutors/equip directiu 

Us recordem que si heu de parlar amb els/les mestres del vostre fill/a heu de demanar hora, a través 

de l’agenda, en el cas dels alumnes de cicle mitjà i superior, o mitjançant una nota, en el cas dels 

alumnes d’educació infantil i cicle inicial.  

Si voleu demanar hora per parlar amb els membres de l’equip directiu, ho heu de fer telefònicament, 

trucant a la secretaria del centre (demanar cita prèvia).  

 

 

 

Reunions d’inici de curs 

Properament us farem arribar els dies i l’horari de les reunions d’aula que seran presencials. 

 

 



PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ FÍSICA 
Psicomotricitat           Educació Física    
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Els alumnes han de portar sempre roba còmoda i calçat fàcil de posar i treure, ja que es fan diferents 
activitats que no requereixen un horari. 
 
*Material necessari per psicomotricitat i educació física: 
 

Educació Infantil. Cal portar roba adient per a fer exercici: samarreta, pantalons de xandall, sabatilles 

esportives i mitjons. Cal portar uns mitjons antilliscants (marcats amb el  nom  de l’alumne/a) que  

romandran  al  centre  durant tot el curs. 

 
Educació Primària. Cal portar roba adient per a fer exercici: samarreta, pantalons de xandall i sabatilles 

esportives. Després de fer educació física, els/les alumnes es rentaran i es canviaran la samarreta. Per 

això, el dia d’educació física és imprescindible que portin, en un necesser: tovallola petita (de bidet), 
sabó, pinta i samarreta de recanvi.  
 
ALTRES INFORMACIONS: 

 
- PATINETS, BICICLETES I SKATES 

Es poden deixar dins del recinte escolar. El seu lloc serà en la part cimentada del pati d’educació   

infantil. Recordem que, d’acord amb les NOFC, el centre no es fa responsable de la cura i 

custòdia d’aquests objectes. 

 

- Educació Infantil: XANCLETES TANCADES/BOTES D’AIGUA 

Aquelles famílies d’educació infantil (I3, I4 i I5) que vulguin, poden portar a l’escola xancletes 

tancades (tipus crocs) o botes d’aigua perquè els seus fills/es puguin portar a terme jocs i 

activitats amb aigua al pati. 

 

Podeu consultar el calendari escolar i el quadre de professorat d’aquest curs a la pàgina web del 

centre: 

 
www.masmaria.cat 

 
Recordeu que recomanem demanar sempre cita prèvia per fer qualsevol consulta o gestió a la 

secretaria del centre o per ser atesos pels mestres i/o pels membres de l’equip directiu.  

 

 

 

Us desitgem un bon curs escolar! 
Equip de mestres 

I3A Dimecres 

I3B Divendres 

I4A Dimarts 

I4B Dijous 

I5 Dimecres 

1r Divendres 

2nA Dimecres 

2nB Dijous 

3rA Dimecres 

3rB Divendres 

4t Dimarts 

5è Dilluns 

6èA Dijous 

6èB Divendres  


