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Presentació de tutores i mestres que 
intervenen a l’aula 

Tutora: Sylvia
Reforç: Mònica
Psicomotricitat: Txema
Anglès: Angi
Música: Xalom
Educació Especial: Sílvia

�  Altres mestres en els Espais d’Aprenentatge.

 



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

Entrada per la Porta 3 (Baró de La barre)
Entrada relaxada de 9 a 9’20.
Pot acompanyar 1 familiar per nen/a, sempre amb mascareta. 
A l’entrada es posa gel a l’adult i a l’infant .

     
L’estona que s’està a l’aula tant adult com infant han de dur 
mascareta. Quan hagin marxat les famílies treurem les mascaretes 
de les nenes i els nens.

A partir d’octubre, P4 i P5 hauran de deixar l’alumne a la porta de 
vidre, mantindrem l’horari d’obertura de portes.



Protocols d’organització interna 

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

Esmorzarem a la classe i rentarem les mans.

Posarem mascareta i sortirem al pati on coincidirem amb altres grups 
d’educació infantil.

Rentarem mans amb aigua i sabó després del pati als lavabo de la classe.



Protocols d’organització interna 

TEMPS DE MIGDIA

Els tutors acompanyen a l’alumnat que va a dinar a casa a la porta 3, 
patí d’Ed. Infantil.

A les 14.55h  s’obrirà la porta 3 perquè es tornin a incorporar els 
infants que hagin marxat a casa. 
Les tutores van a buscar els que venen de casa al pati i amb ells 
arriben a la classe on hi ha els altres infants i el monitor/a de 
menjador.



Protocols d’organització interna 

SORTIDA

Hora  de sortida: 16’25h. 

Porta de sortida: Porta 3 (Baró de La barre)

Els nens i nenes faran rotllana al pati per grups bombolla. 
Les famílies aniran a la rotllana a buscar l’infant.

En cas de pluja, els nens i nenes, esperaran dins l’edifici. Les famílies 
aniran a la porta de vidre on una mestra donarà l’infant.



Protocols d’organització interna 
SORTIDA

Si ha de venir a buscar l’infant algú que no sigui el pare o la mare, 
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:

Cantimplora d’aigua, de plàstic dur o metàl·lica i reutilitzable. 

Esmorzar petit i saludable amb embolcall sostenible.

MATERIALS D’AULA:
Material compartit  pel grup bombolla.

ANIVERSARIS:

Els celebrarem, però no podem donar menjar per compartir.

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 P5: sylviat@escolaparepoveda.cat

  Si hi ha alguna comunicació d’última hora, els infants podran portar una 
nota a la mà (Aquest curs no hi ha carpeta viatgera)

          

mailto:sylviat@escolaparepoveda.cat


Com treballarem en cas de confinament? 

Quan un grup classe s’hagi de confinar: 

Els infants portaran a casa una carpeta “Covid” amb diferents 
activitats.

Es mantindrà contacte amb mestra i/o alumnat dos cops a la 
setmana, sempre que sigui possible.

Es penjaran activitats a la plataforma eix 1 cop per setmana.

Els confinaments es demanaran en el cas que la referent Covid del 
Cap ho cregui oportú.



Colònies escolars

Farem colònies a:
CENTELLES (Mas Banyeres) 

Els dies:
28 i 29 d’octubre.

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



             Altres  Informacions
-Cada nen/a ha de portar un paquet de mocadors i un altre de 
tovalloletes humides.
-1 bata per plàstica, que es tornarà per rentar al final de cada 
trimestre.
-A la web de l’escola hi ha un document per autoritzar la recollida 
dels infants a altres persones que no siguin el pare o la mare.
-Aquest curs farem espais d’aprenentatge amb el grup bombolla.
-Els dies de psicomotricitat seran dimarts i dijous. Aquests dies han 
de portar xandall i calçat esportiu amb velcro (samarreta vermella i 
pantaló de xandall fosc). Si voleu poden portar el xandall de 
l’escola.

-Al final d’Octubre es realitzarà la reunió pedagògica .
- Les reunions i entrevistes es faran de forma telemàtica.



 Altres informacions 

- Carpeta penjada a la Web amb els documents que s’han de portar a 
l’escola:
-   - Autorització Dret d’imatge.
-   - Autorització Responsabilitat COVID
-   - Autoritzacions sortides.  No cal si ho vau portar els cursos anteriors.
-  - Autoritzacions per marxar amb altres persones.
-

- Si s’ha de recollir als infants durant l’hora del menjador s’ha d’enviar 
un mail a la Emi (secretària de l’AFA), o mitjançant una nota o correu a 
la tutora.

- L’AFA, ens demana dos delegats de la classe que siguin socis.



MOLTES GRÀCIES


