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Escola Pare Poveda 



Presentació de tutores i mestres que 
intervenen a l’aula 

� Laia: tutora 6è A

� Sonia: tutora 6è B

� Alba: english

� Elisenda: arts & crafts

� Xalom: música

� Maria: castellano

� Txema: educació física

� Núria: religió



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 1 (Av. Vallcarca a l’alçada del despatx de 
l’AFA)

● Quan entren, se’ls dona gel hidroalcohòlic i pugen sols per l’escala 
central.



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 

SORTIDA
Hora  de sortida: 16:30h. 
Porta de sortida: Porta 1 (Av. Vallcarca a l’alçada del despatx de l’AFA). 

● Els nens i nenes que marxin sols, podran sortir. 
Autorització per anar sols a casa.

● Els nens i nenes a qui vinguin a buscar, s’esperaran en espais als 
troncs i taules de picnic amb la/el mestra referent que els deixarà 
sortir en veure el familiar que vingui. 

● Les famílies no poden entrar dins el recinte del pati. 

● En cas de pluja, seran al mateix lloc, sota els porxos.



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. 



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.

● 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. 

● AL·LÈRGIES I CUSTÒDIA:
 Cal comunicar-ho i donar la documentació sempre a la direcció i al tutor/a.



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 6èA: laiar@escolaparepoveda.cat
● Tutora 6èB: soniat@escolaparepoveda.cat

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

          



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:
A concretar (caràcter lúdic)

● Els dies:
A concretar (finals maig - principis de juny)

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



MOLTES GRÀCIES


