
Reunió Inici 
Curs 2021-2022
3r de primària 

Escola Pare Poveda 



Presentació de tutores i mestres que 
intervenen a l’aula 

� Tutora de 3r A: Elena

� Tutora de 3r B: Montse 

� Especialistes: Xalom (música), Alba (anglès i 
plàstica), José (ed. física i medi social), Marga 
(castellano de 3r A), Elena (castellano de 3r B), 
Núria (religió), Vane i Maite (referents 
d’educació especial) i altres mestres de reforç. 



Protocols d’organització interna 
ENTRADA Aquest curs no es pren la temperatura a l’alumnat

Hora d’entrada: 9h. 
En cas d’arribar més tard, esperar a les 9’30h i signar el full de registre de retards.

Porta d’entrada: Porta 2 (Av. Vallcarca a l’alçada de la pista)

Fan fila a banda i banda de la porteria que toca l’escola.

Els mestres referents posaran gel als nens i nenes a la fila abans 
d’entrar al centre.

En cas de pluja, faran fila al ping-pong.



Protocols d’organització interna 

ESMORZAR I PATI
Hora del pati per tota l’escola: 11 a 11’30h. 

Els espais de pati de l’escola estaran delimitats. Cada dia un espai diferent.

Coincidiran amb un altre grup bombolla 🡪 hauran de dur mascareta tota l’estona.

Baixada per l’escala central i rentaran mans al lavabo assignat. 

Al pati, seuran per esmorzar en un espai amb el seu grup classe. Quan acabin, 
posaran mascareta, guardaran el tupper a la caixa de la seva classe i podran jugar.

En pujar del pati, rentaran mans al mateix lavabo on les han rentat en baixar.



Protocols d’organització interna 

TEMPS DE MIGDIA

L’alumnat de menjador espera a l’aula amb el monitor/a.

L’alumnat que dina a casa baixa amb el mestre fins a la porta 2 on 
esperarà a que el recullin i se’ls aplicarà gel hidroalcohòlic. 

A les 14.55h  s’obrirà la porta 2 perquè es tornin a incorporar els 
infants que hagin marxat a casa. Aplicació del gel hidroalcohòlic. 
Pujaran sols a l’aula. 



Protocols d’organització interna 

INCIDÈNCIES MENJADOR

En casos puntuals com: dietes, sortides durant l’horari de menjador, o 
altres incidències, cal comunicar-ho a través d’aquestes vies: 

- NOTA A L’AGENDA (si cal que les tutores estiguin al corrent)  
- CORREU DIRECTE A L’EMI: ampa.poveda@gmail.com 

mailto:ampa.poveda@gmail.com


Protocols d’organització interna 

SORTIDA
Hora  de sortida: 16’30h. 

Porta de sortida: Porta 2 (Av. Vallcarca a l’alçada de la pista)

Files a la pista per grups bombolla. A banda i banda de la porteria que 
toca l’escola.

Les famílies aniran a l’espai assignat del grup de seu fill/a.

En cas de pluja, faran fila al ping-pong.



Protocols d’organització interna 
SORTIDA
Si ha de venir a buscar l’infant algú que no sigui el tutor legal, caldrà 
que tinguem una autorització firmada prèviament amb el nom, 
cognoms i DNI de la persona que recollirà l’alumne.

Si no s’arriba a recollir a l’alumnat a l’hora indicada, passaran al 
servei d’acollida i l’AFA farà el cobrament del mateix segons les 
seves tarifes. No es trucarà a les famílies.

EXTRAESCOLARS: s’inicien totes a l’octubre, excepte BÀSQUET I 
FUTBOL que comencen el dimecres 15 de setembre.  



Recordatoris

PORTAR A DIARI:

Ampolla d’aigua, millor de plàstic i reutilitzable, evitar el vidre. 

Esmorzar petit i saludable amb embolcall sostenible.

Agenda que es donarà als alumnes socis de l’AFA els primers dies de curs.

   MATERIAL NECESSARI PER EDUCACIÓ FÍSICA

Samarreta de recanvi per tal de fomentar l’hàbit de la higiene personal

Roba i calçat esportiu còmode: 

Xandall de l’escola o bé roba amb els mateixos colors. 



Recordatoris

MATERIAL A PORTAR DE CASA

        1 estoig buit amb cremallera. 

1 carpeta amb separadors (preferiblement de 12 separadors) 

1 carpeta de deures (amb gomes i sense separadors) 

Auriculars guardats en una bosseta amb el nom



ANIVERSARIS:

Els celebrarem, però no podem dur menjar per compartir amb 
la classe.

MEDICACIÓ: 

Cal portar la recepta del metge i l’autorització de la família.

Cal portar els justificants per l’àrea d’educació física.  

AL.LÈRGIES I CUSTÒDIA:

 Cal comunicar-ho i donar la documentació sempre a la direcció 
i al tutor/a.

Recordatoris



Comunicació famílies- escola 
Circulars:

Es faran arribar les circulars a les famílies a través de DINANTIA.

Correu corporatiu: 

Una manera de mantenir la comunicació amb el tutor és utilitzar 
aquest correu.

Tutora 3r A: elenam@escolaparepoveda.cat

Tutora 3r B: montses@escolaparepoveda.cat

Agenda: 

També és una eina que permet la comunicació casa-escola, fent 
partícips als vostres fills i filles. 

          

mailto:elenam@escolaparepoveda.cat
mailto:montses@escolaparepoveda.cat


Com treballarem en cas de confinament? 
Quan un grup classe s’hagi de confinar: 

Seguiment curricular del grup classe amb el tutor/a: Dilluns, Dimecres i Divendres
Treball en petit grup: Dimarts i Dijous

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Treball amb el 
grup classe dels 
continguts 
curriculars

Treball 
manipulatiu en 
petit grup

Treball 
emocional

Treball amb el 
grup classe dels 
continguts 
curriculars

Treball 
manipulatiu en 
petit grup

 Treball 
emocional

Treball amb el 
grup classe dels 
continguts 
curriculars



Colònies escolars

Farem colònies a:
CAMP D’APRENENTATGE DE CAMARASA 

Els dies:
6, 7 i 8 d’abril (preu total = 122€).

En cas que no es puguin dur a terme per la pandèmia,
es retornaran els diners que s’hagin pagat.



Documentació signada

- Drets d’imatge
- Certificat de responsabilitat Covid
- Autorització excursions de tot el curs (80€ total)
- Autorització sortides - acompanyants
- Autorització sortides - marxen sols/es

Tota la documentació la trobareu a la web de l’escola 
llesta per imprimir. 



MOLTES GRÀCIES


