
COMUNICACIÓ I
ACCÉS A L'ESCOLA

#CONTAGIEMADNSANTJORDI

SI NECESSITES FER UNA GESTIÓ A L'ESCOLA

Si necessites fer una gestió a la zona de despatxos envia
primer un correu a una d'aquestes adreces:

a8061041@xtec.cat (correu general de l'escola)

administracio@escolasantjordivng.cat (per  parlar amb la Imma)

direccio@escolasantjordivng.cat (per parlar amb el Francesc)

secretaria@escolasantjordivng.cat (per parlar amb la Sandra)

estudis@escolasantjordivng.cat (per parlar amb l'Edurne)

O truca al 93 814 02 27

ENVIA UN CORREU O TRUCA PER DEMANAR CITA PRÈVIA

SI NECESSITES  RECOLLIR L'INFANT PER
QUALSEVOL MOTIU EN L'HORARI LECTIU

Adreça't a la porta de secretaria i demana a qualsevol persona de l'equip que

avisi  l'infant. Nosaltres el portarem fins a secretaria. Si teniu coneixement previ

de la recollida, aviseu a l'infant i a la mestra amb una nota a l'egenda o al

correu electrònic de la promoció, si pot ser,  amb certa antelació..

ADREÇA'T A LA PORTA DE SECRETARIA 

SI NECESSITES PARLAR AMB EL
TUTOR/A

Cada grup bombolla té un correu de la promoció. 

Contacteu mitjançant aquest correu amb el tutor o tutora i

conveniu, si cal, una trobada presencial o virtual, en l'horari

que acordeu. 

ENVIA UN CORREU A LA PROMOCIÓ CORRESPONENT I
DEMANA CITA

SI ET TRUQUEM PERQUÈ
L'INFANT ES TROBA MALAMENT

El nen o la nena estarà a la zona de secretaria

acompanyat per algú de l'equip. Quan arribeu us

explicarem el que ha passat o els símptomes que

presenta per a que decidiu si el porteu al metge.

ADREÇA'T PER LA PORTA DE SECRETARIA

Tenim el repte de vetllar al màxim per la seguretat de les persones que
convivim a l'escola i per això hem d'evitar al màxim les aglomeracions als
espais comuns del centre. Aquí t'expliquem com ho has de fer, si necessites
entrar al recinte escolar.

SI ARRIBES TARD A BUSCAR-LO

L'infant estarà esperant, mantenint les mesures sanitàries

oportunes. En la mesura del possible, avisa'ns per poder

informar el nen o nena.

ADREÇA'T PER LA PORTA DE SECRETARIA


