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Queridas familias de los niños y niñas del CEIP San Blas,  
 
Hoy ha sido el segundo y último día de Entrada Escalonada. Os queremos transmitir              
tranquilidad ya que vuestros hijos/as lo están haciendo fenomenal. Son auténticos           
campeones que respetan flujos de circulación, mantienen la calma en los turnos de subidas              
y bajadas, se hacen responsables del uso de su mascarilla… y un sinfín de detalles más                
que los hacen niños y  niñas extraordinarios. ¡Enhorabuena! 
 
Sin embargo creemos oportuno e imprescindible recordar a las familias una serie de             
aspectos importantes para continuar facilitando a los niños / as su día a día: 
 

● Respetad los accesos correspondientes de entrada y salida al centro de           
vuestros hijos/as. 
 

● Evitad entrar al centro para comunicarse con los tutores/as en los momentos de             
entrada y salida para favorecer la atención del profesor/a al niño/a. La comunicación             
es telemática y solo presencial bajo cita previa. 
 

● Importancia de la puntualidad prestando máxima atención al turno de entrada y            
salida al que pertenece su hijo/a. 
 

● Rogamos que cuando dejen o recojan a los niños/as eviten permanecer en la valla.              
De esta forma evitaremos posibles aglomeraciones. 
 

● Uso de botellas de agua reutilizables, no rellenables, siempre marcadas con el            
nombre del niño/a. 
 

● En los cursos de 1º y 2º de Educación Primaria se aconseja traer una bolsita de                
tela marcada con el nombre para llevar el almuerzo y la botella de agua. Evitad traer                
mochilas grandes o tipo carro, dificultan el flujo de circulación y ocupan mucho             
espacio en cajoneras o sillas del aula pues entorpecen la libre circulación dentro de              
clase. 
 

● En los cursos de 3º en adelante de Educación Primaria se aconseja traer una              
mochila pequeña. 
 

● Los horarios se podrán consultar a final de esta semana a través de WebFamilia.              
Recordad tener en cuenta cuándo se imparte la asignatura de Educación Física para             
que el niño/a asista con un vestuario y calzado cómodo. 

  
Gracias por su colaboración #todosaldrábien 
 

El Equipo Directivo. 
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Benvolgudes famílies dels xiquets i xiquetes del CEIP Sant Blai,  
 
Hui ha sigut el segon i últim dia d'Entrada Escalonada. Vos volem transmetre tranquil·litat              
perquè els vostres fills i filles ho estan fent fenomenal. Són autèntics campions que              
respecten fluxos de circulació, mantenen la calma en els torns de pujades i baixades, es fan                
responsables de l'ús del seu mascarilla... i una infinitat de detalls més que els fan xiquets i                 
xiquetes extraordinaris. Enhorabona!  
 
No obstant això creiem oportú i imprescindible recordar a les famílies una sèrie d' aspectes               
importants per a continuar facilitant als xiquets / es el seu dia a dia:  
 

● Respecteu els accessos corresponents d'entrada i eixida al centre dels vostres           
fills/es.  
 

● Eviteu entrar al centre per a comunicar-se amb els tutores/as en els moments             
d'entrada i eixida per a afavorir l'atenció del professor/a al xiquet/a. La comunicació             
és telemàtica i només presencial baix cita prèvia.  
 

● Importància de la puntualitat parant màxima atenció al torn d'entrada i eixida a què              
pertany el seu fill/a.  
 

● Preguem que quan deixen o arrepleguen als xiquets i xiquetes eviten romandre en la              
tanca. D'esta manera evitarem possibles aglomeracions.  
 

● Ús de botelles d'aigua reutilitzables, no rellenables, sempre marcades amb el nom            
del xiquet/a.  
 

● En els cursos de 1r i 2n d'Educació Primària s'aconsella portar una bossa de tela               
marcada amb el nom per a portar l'esmorzar i la botella d'aigua. Eviteu portar              
motxilles grans o tipus carro, dificulten el flux de circulació i ocupen molt espai en               
calaixeres o cadires de l'aula perquè entorpixen la lliure circulació dins de classe. 
 

● En els cursos de 3r d'ara en avant d'Educació Primària s'aconsella portar una             
motxilla xicoteta.  
 

● Els horaris es podran consultar a final d'esta setmana a través de WebFamilia.             
Recordeu tindre en compte quan s' impartix l'assignatura d'Educació Física perquè el            
niño/a assistisca amb un vestuari i calçat còmode.  
 
Gràcies per la seua col·laboració #todosaldrábien  
 

L'Equip Directiu. 


