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Atenció! Últimes novetats! 

❖ Us volem agrair la gran quantitat d’aliments que vam recollir la setmana 

passada per a les persones més vulnerables.  

La Parròquia Sant Medir també us fa arribar les gràcies! 

❖ Adjunt al correu trobareu un document sobre les mesures especials que 

cal prendre per les festes d’aquest Nadal. 

❖ A partir d’avui ja comencen les extraescolars! 

 

Aspectes propis del Departament d’Educació 

❖ Com sempre, us adjuntem l’enllaç on podeu fer la cerca de centres 

escolars de Catalunya i veure la situació actual de grups confinats:  

Escola Segura 

 

Aspectes propis de l’organització del centre 

❖ Us recordem que demà, 10 de desembre a les 18.00h, tindrà lloc la reunió 

telemàtica del curs de 6è de primària. 

Us demanem que quan cliqueu l’enllaç del meet, tingueu obert el correu 

de l’alumne/a per tal que la sessió es sincronitzi i accediu a la 

videoconferència a través del seu correu i no amb el vostre personal.  

D’aquesta manera l’equip professional pot controlar l’assistència de les 

famílies del curs i evitar persones alienes. 

 

❖ Cada any, l’últim dia de trimestre és lectiu fins el migdia. 

El darrer dia d’aquest primer trimestre és el 21 de desembre.  

Els alumnes d’infantil i primària que necessitin quedar-se fins la tarda 

podran fer-ho fins les 18.00h. 

Per la barreja de cursos que pot suposar aquestes hores no lectives, es 

faran activitats de lleure al pati i al poliesportiu, mantenint les distàncies 

de seguretat i separant cada etapa en espais diferents. 

És necessari confirmar a quina hora vindreu a recollir els vostres fills/es, 

tant si es queden a dinar com si no, a través del següent formulari, que 

estarà habilitat fins dijous 17 de desembre: FORMULARI FI DE 

TRIMESTRE INF I PRI 

 

Pel que fa a la secundària només caldrà que el vostre fill/a li comuniqui al 

seu tutor/a si es quedarà a dinar o no aquell dia. 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/
https://forms.gle/ypgPQWWuQHSWixjp6
https://forms.gle/ypgPQWWuQHSWixjp6

