Benvolgudes famílies:
Ja s’acosta el final de curs i us volem informar que el nostre professorat i alumnat de sisè de
primària està preparant un acte per celebrar el final d’aquesta etapa.
Per tal de poder fer aquest acte amb l'assistència de les famílies, i gaudir tots de la festa de
manera segura, hem elaborat un protocol, que ha sigut aprovat per la Conselleria d’Educació i que
tothom haurà de complir.
La festa es farà en quatre torns d’una hora, durant dos dies. A cada torn només hi podran assistir
els infants d’aquest grup i les seves respectives famílies.
Els assistents hauran d’avisar amb antelació per a reservar el seu lloc mitjançant un correu
electrònic adreçat al tutor/a, indicant nombre d’assistents amb nom i llinatges i parentiu
amb l’alumne/a (només podran venir mares/pares/tutors/es legals i germans/es de l’alumnat).
Les famílies hauran de seguir les següents indicacions:
- Puntualitat: s’ha d’assistir al centre a l’horari indicat.
- Entrada: es farà ordenadament, respectant la distància interpersonal d’1’5m i s’hauran de
registrar a l’entrada i rentar les mans amb hidrogel.
- Seients: s’haurà d’estar assegut en tot moment en el lloc assignat, sense aixecar-se ni
canviar-se de lloc.
- No es pot menjar ni beure durant tot l’acte.
- Sortida: s’abandonarà el centre un cop acabades les actuacions, de manera escalonada i
així com ho vagi indicant el personal del centre.

L’ÚS DE LA MASCARETA ÉS OBLIGATORI EN TOT MOMENT, AIXÍ COM RESPECTAR LES
NORMES I SEGUIR LES INDICACIONS DEL PERSONAL DEL CENTRE.

DATES I HORARIS:
HORA

DIJOUS 17

DIVENDRES 18

17:00h/ 18:00h

GRUP A

GRUP C

19:00h/ 20:00h

GRUP B

GRUP D

L’entrada començarà a fer-se 15 minuts abans de l’inici de les actuacions.
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