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Els alumnes de sensibilització entraran i sortiran sempre en grup i amb els professors. Els nens només
podran marxar amb les persones autoritzades per la família. Si voleu que una altra família reculli al
vostre fill/a, siusplau comuniqueu-ho a l’escola prèviament, per la tranquil·litat de tots. En cas que un
alumne no hagi pogut ser recollit a l’hora per alguna de les persones autoritzades, anirà amb els seus
professors cap a una altra classe.
Si arribeu tard a l’hora de classe entreu per la porta principal i la Sonia portarà a l’alumne a la seva
classe.
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Els alumnes de Bàsic entraran i sortiran sempre en grup i amb els professors. Els nens només podran
marxar amb les persones autoritzades per la família. Si voleu que una altra família reculli al vostre
fill/a, siusplau comuniqueu-ho a l’escola prèviament, per la tranquil·litat de tots. En cas que un
alumne no hagi pogut ser recollit a l’hora per alguna de les persones autoritzades, s’esperarà amb la
Sonia al vestíbul.
Si arribeu tard a l’hora de classe entreu per la porta principal i la Sònia portarà a l’alumne a la seva
classe.
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APROFUNDIMENT PREPARACIÓ GRAU PROFESSIONAL
GRAU PROFESSIONAL JOVES I ADULTS 
COMBOS JOVES I ADULTS BIG BAND JOVES I ADULT
CANT CORAL JOVES I ADULTS

Durant el primer semestre, els alumnes d’Aprofundiment 1 sortiran sempre en grup i amb el professor. A 

partir del segon semestre sortiran sols.

Els alumnes d’Aprofundiment 2,3,4 , PGP i GP sortiran sols quan s’acabi la classe. Els professors i la Sonia

recorden insistentment als alumnes que no poden sortir de l’escola si no els han vingut a buscar. És

important que des de casa els aclariu als nens/es la importància d’aquesta norma. També ens ajudarà

que, si algun dia no podeu arribar a l’hora a recollir al vostre fill/a , aviseu a l’escola perquè estiguem

especialment atents i puguem comunicar-ho a l’infant per la seva tranquil·litat.


