
El curs començarà,
previsiblement de forma

presencial
Es crearan grups de

convivència estable i es
minimitazarà el contacte
amb la resta de grups i
amb el menor nombre
de mestres possibles.
Els patis es faran en

diferents espais i horaris
per evitar el contacte
amb els altres grups.
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Entrades isortides
Les entrades i sortides es
duran a terme per
diferents portes:

Ed.Infantil: pati
1r Cicle (1r, 2n i 3r):
entrada principal
2n Cicle (4t, 5è i 6è):
entrada C/Cotoner

L'horari d'entrada i sortides
serà el següent:

6è d'EI, 3r i 6è d'EP: 9-
13.30
5è d'EI, 2n i 5è d'EP:
9.15-13.45
4t d'EI, 1r i 4t d'EP:
9.30-14

L'inici de les classes es
farà de forma gradual per
grups, entre dia 10 i dia 16

Mesures 

higièniques

Al centre hi haurà gel
hidroalcohòlic a les
entrades i a cada aula
Els alumnes a partir de
6 anys hauran de dur
mascareta posada des
de casa.
Els espais estaran
senyalitzats amb la
direccionalitat dels
passadissos i
l'aforament per a
mantenir la distància
de seguretat
Es ventilaran els espais
al llarg del dia i abans
d'arribar els alumnes 



Les famílies...
Les famílies no podran

accedir al centre si no és
per requeriment del

professorat o amb cita
prèvia

Abans de la incorporació
de l'alumnat es duran a
terme les reunions amb
famílies.
La llista de difusió de
whatsapp serà l'eina de
comunicació principal del
centre. Recordau
memoritzar el nombre
(689456899)!!
És important tenir activat
el Gestib. Si encara no el
teniu ho podeu sol·licitar a
secretaria.

Bon 
inici
de

curs!
DIES D'INICI: 

10/9/2020  EI 5è (TOTS),  EP 6è ( A i B)
11/9/2020 EI6è (TOTS), EP5è A I EP6è ( C i D)

14/9/2020 EP 1r I EP 5è ( B, C i D )
15/9/2020 EP 2n, EP 4t A I EP 5è E
16/9/2020  EP3r I EP 4t ( B,C i D )

EI 4t (3 ANYS) Sereu convocats diàriament

C/ Bellpuig, 22. Felanitx

Telèfon. 971580206

inspectorjoancapo@joancapofela

nitx.cat

secretaria@joancapofelanitx.cat

http://www.joancapofelanitx.cat
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