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TUTORES CURS 20-21 

• Baixem ràtios: 3 grups per nivell. 

• Grups classe i tutor/a de referència. 

• Figura de l’especialista 



PRINCIPIS BÀSICS SEGURETAT (PLA 

COVID) 

•Grups de convivència estables (distància i ús de 

mascaretes) 

•Mesures higièniques: Gel hidroalcohòlic a 

l’entrada, rentat de mans freqüent i ventilació dels 

espais. 

•Baixada de ràtios 

•Protocol de detecció i actuació d’un possible cas 

de covid-19 

 



MATERIAL 

● Estoig personal per posar el material que 

donarem a l’escola. 

● Auriculars. 

● Una ampolla de gel hidroalcohòlic de 250 ml. 

● Cantimplora o ampolla d’aigua reutilitzable. 

● Una bossa per guardar la mascareta diària 

mentre esmorzen i dinen. 

● Un llibre de lectura a la motxilla. 

 



MATERIAL 

● Un paquet de mocadors a la motxilla. 

● Un parell de mascaretes de recanvi dins una 

bossa amb el nom per deixar a l’escola. 

 



ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

• Entrades i sortides esglaonades 

• Entrada per la porta de la Riera (Ed. Infantil) a les 

8:50h 

• Sortida per la mateixa porta a les 16:20h 

ES PREGA MÀXIMA PUNTUALITAT 

Si algú no arriba a l’hora, haurà d’esperar que hagin 

entrat tots els grups. 

• Els alumnes que van a dinar a casa, faran servir a les 

12.30h i a les 15.00h  l’entrada principal. 



ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

• Patis només amb el grup estable en un espai 

delimitat. 

•  Sortides: si la situació ho permet, es 

realitzarien  dins de la mateixa localitat. 

 



NORMATIVA 

• Comunicació escola-família: via agenda escolar i 

correu electrònic. 

• Entrevistes famílies 

• Menjador  

• Acollida 

• Extraescolars 

 

 



COM INICIEM EL CURS (PRIMERS 

QUINZE DIES) 

• Activitats emocionals i de cohesió de grup 

• Classroom (de 1r a 6è) 

• Proves inicials de nivell 

• Recollida d’informació per part del tutor/a a les 

famílies (en cas de confinament): dispositius, 

connexió internet, suport mínim 1h per part de 

l’adult, situació laboral familiar. 



EN CAS DE CONFINAMENT, QUÈ FAREM? 

• Classroom 

• Vídeotrucades 

• Avançament de continguts 

• Atenció a la diversitat 

• Enviarem correu per oferir una formació de 

classroom 



INFORMACIONS  

● Els alumnes de 3r ja surten sols. 

● Full de responsabilitat (imprescindible per 

poder entrar el primer dia a l’escola) 

● full d’autorització per fer un correu electrònic. 

● Tots els documents estaran a la web (cal 

imprimir-los, signar-los i portar-los a l’escola). 

 


