
 

   
••• 
C/ Josep Viladomat s/n 
AD700 Escaldes (Principat d'Andorra) 
+376 821254 
www.safaescaldes.ad 

1 ES-FT-GN-E03-01 

   

 

 

 

ESCALDES-ENGORDANY, 27 d’agost de 2020 

 

 

Benvolguts pares, 

 

Ens posem en contacte amb vosaltres per concretar-vos alguns aspectes del proper curs 2020-2021. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA :  

 

Inici de curs:   Dimecres  9 de setembre.  

 

 Entrada:          E. Infantil   i     1r-2n-3r i 4t d’EP: Carrer Josep Viladomat  

5è i 6è d’EP: Avinguda de les Escoles 

 

 Horari:             9  a  13 h.     i      15  a  17 h. 

 

Als pares dels alumnes d’Educació Infantil “2,5” ,“3”, “4” i “5” anys us convoquem a UNA 

REUNIÓ INFORMATIVA el dijous 3 de setembre a les 19:00 h. amb l’objectiu de comentar el 

Projecte Educatiu de l’escola pel curs escolar 2020-2021. Donada la situació actual demanem 

l’assistència de només un membre de la família. La reunió serà directament a cada aula amb 

la tutora corresponent. 

 

Als pares dels alumnes d’Educació Primària ( 1r. a 6è.) us convoquem a UNA REUNIÓ 

INFORMATIVA el dijous 3 de setembre a les 20:00 h. amb l’objectiu de comentar el Projecte 

Educatiu de l’escola pel curs escolar 2020-2021. Donada la situació actual demanem l’assistència 

de només un membre de la família. La reunió serà directament a cada aula amb el/la  tutor/a 

corresponent. 

 

 

ALTRES ASPECTES D’INTERÈS: 

 

 ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA PER ACCEDIR AL CENTRE ESCOLAR. 

 

 Creiem fonamental que els nens comencin el primer dia, doncs, se’ls facilita una més ràpida 

adaptació i un acompanyament emocional en tot moment. 

 

 Els xandalls, les bates i els banyadors els podreu adquirir mitjançant la web de l’AMPA : 

www.ampasafaesc.com   

 

 Cal portar BATES, JAQUETES I EQUIPAMENT ESPORTIU  MARCAT i amb una 

cinta per poder-ho penjar. 

 

 El servei de menjador començarà el primer dia de classe: El dimecres 9 de setembre. 

 

http://www.ampasafaesc.com/
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 Us recordem la importància de la PUNTUALITAT dels alumnes a l’escola. En cas de no 

assistència es prega als pares o responsables d’avisar a l’escola. Els pares han de 

JUSTIFICAR PER ESCRIT, tot retard o absència. 

 

 Quan un/a alumne/a  hagi de sortir del Centre, ha de portar una justificació escrita 

dels pares o responsables legals. En cas de no tenir-la NO PODRÀ ABSENTAR-SE del 

Centre, segons el Decret de prevenció i tractament de l’absentisme escolar BOPA nº 72.   

 

 Insistim als pares de NO ENTRAR A L’ESCOLA NI PUJAR A LES CLASSES. En cas 

de necessitar alguna cosa, truqueu a l’escola o passeu per Secretaria i us atendrem. 

 

 Recordem que a Secretaria guardem els objectes perduts. 

 

 RECORDEU  QUE  ENS  HEU  DE  FER  ARRIBAR  L’ASSEGURANÇA  

ESCOLAR  PEL CURS 2020-2021. 

 

 

 AGRAIRÍEM QUE LLEGIU AMB ATENCIÓ EL COMUNICAT GENERAL DE 

CENTRE (27/08/20) ON S’INCIDEIX DE FORMA ESPECIAL AMB LES MESURES 

SANITARIES.  EL TROBAREU PENJAT A LA NOSTRA WEB AMB LA RESTA DE 

CIRCULARS:     

 

www.safaescaldes.ad   ( aneu a l’apartat de CIRCULARS) 

 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Meritxell Vidal 

Directora 


