
 

 

COLEGIO SC ESCLAVAS -VALENCIA- 

    

                                                                         

      Valencia, 3 de septiembre de 2021 

 

 

 

PADRES DE ALUMNOS/AS DE 3º EDUCACIÓN INFANTIL 
 

  

Estimadas familias: 

 

 Llega el momento de iniciar un nuevo curso, un curso aún marcado por las circunstancias de la 

Covid19.  Un curso que estamos preparando con ilusión y esperanza y con todas las medidas de 

seguridad.  Compartimos con vosotros algunos aspectos para empezar juntos. 

• Los niños traerán una botella de agua para beber, con nombre y apellido. 

• La mascarilla no es obligatoria en Educación Infantil pero los niños la pueden traer si lo 

consideráis oportuno, con nombre y apellido. 

• La muda de cambio solo la traerá el alumno que la profesora lo considere necesario. 

• En todas las clases hay gel hidroalcohólico no es necesario que los niños traigan. 

• Para que vuestros hijos se queden a comer cada día, en septiembre, junio y durante el curso de 

forma esporádica, utilizareis la aplicación Contacomes para apuntar a vuestros hijos.  

• Es importante que se evite traer al colegio juguetes y objetos que puedan compartir. 

       Muchas gracias y buen inicio de curso. 

 Un cordial saludo 

Dirección Académica de Infantil y Primaria 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COLEGIO SC ESCLAVAS -VALENCIA- 

 

València, 3 de setembre de 2021 

 

 

PARES D'ALUMNES/AS DE 3r EDUCACIÓ INFANTIL 

 

  

Estimades famílies: 

 

 Arriba el moment d'iniciar un nou curs, un curs encara marcat per les circumstàncies de la 

Covid19. Un curs que estem preparant amb il·lusió i esperança i amb totes les mesures de seguretat. 

Compartim amb vosaltres alguns aspectes per a començar junts. 

• Els xiquets portaran una botella d'aigua per a beure, amb nom i cognom. 

• La màscara no és obligatòria en Educació Infantil però els xiquets la poden portar si ho 

considereu oportú, amb nom i cognom. 

• La muda per al canvi només la portarà l'alumne que la professora ho considere necessari. 

• En totes les classes hi ha gel hidroalcohòlic no és necessari que els xiquets porten. 

• Perquè els vostres fills es queden a menjar cada dia, al setembre, juny i durant el curs de 

manera esporàdica, utilitzàreu l'aplicació Contacomes per a apuntar als vostres fills.  

• És important que s'evite portar al col·legi joguets i objectes que puguen compartir. 

   

Moltes gràcies i bon inici de curs. 

 

 Un cordial salude 

Direcció Acadèmica d'Infantil i Primària 

     




