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ASPECTES ORGANITZATIUS

 Aquests any tot l’alumnat de 3er i 4art estarà agrupat en tres grups 

classe i en cada un d’ells hi haurà alumnat dels dos nivells formant tres 

grups estables.

 Cada grup tindrà 17 infants.

 Aquest curs no hi haurà SEP fora d’horari.

 Projecte MAGNET: es continuarà el treball de l’arquitectura a l’aula 

amb el suport del COAC (Col·legi d’Arquitectes)

 Cada grup tindrà una tutora que serà la que romandrà més temps a 

l’aula amb els seus alumnes:

CM-A: Antonieta Castellà

CM-B: Rosa Ribes

CM-C: Marta Feixa



HORARIS
 Inici de les classes: DILLUNS 14 DE SETEMBRE

 Entrades i sortides:

Es demana molta puntualitat a l’entrada i a la sortida donat que hi haurà 

diferents horaris d’entrada i sortida segons el grup classe.

 Patis: es duran a terme diferents torns per a sortir al pati. Cicle Mitjà 

sortirà a les 11:00 h.

 Horari d’atenció a les famílies: 

CM-A: Dilluns de 9:00 a 9:50 prèvia sol·licitud a l’agenda.

CM-B: Divendres de 15:10 a 15:45 prèvia sol·licitud a l’agenda.

CM-C: Dijous de 9:50 a 10:40 prèvia sol·licitud a l’agenda.

Entrada matí Sortida migdia Entrada tarda Sortida tarda

CM-A 9:00 12:30 15:10 16:30 Porta petita Sta Cecília→ accés 

recepció. 

CM-B 9:00 12:30 15:10 16:30 Porta gran Sta. Cecília→ accés 

recepció.

CM-C 9:00 12:30 15:10 16:30 Porta gran Sta. Cecília→ accés 

escales Cicle Superior.



MATERIAL
 2 Estoigs: estaran dins la motxil.la i els han de portar cada dia a classe

▪ 1 estoig petit amb llapis, goma, regle de 15 cm, bolígraf blau i bolígraf vermell.

▪ 1 estoig amb colors de fusta, retoladors, pegament de barra, i tisores (caldrà anar reposant

en funció de la necessitat).

 Carpeta: de gomes per a posar els deures.

 Tovalloletes humides: 1 paquet que es quedarà a l’aula.

 Mocadors de paper : un paquet petit dins la motxilla.

 Ampolla o cantimplora plena d’aigua diàriament: dins la motxilla.

 Llibres segon llistat enviat

MARCAR AMB NOM I COGNOM TOT EL MATERIAL

Es recomana no posar nom als llibres fins que no s’hagin revisat a l’escola.

 Educació Física:

CM-A: Dilluns i Divendres han de portar el xandall de l’escola i sabata esportiva.

CM-B: Dilluns i Dimecres han de portar el xandall de l’escola i sabata esportiva.

CM-C: Dilluns i Dimecres han de portar el xandall de l’escola i sabata esportiva.



IMPORTANT PEL BON FUNCIONAMENT 

 Faltes d’assistència i retards: l’assistència és obligatòria, les faltes

i els retards s’han de justificar via agenda.

 Medicaments: NO es donarà cap medicament sense la recepta del

metge, el nom de l’infant, la dosis i el nom del medicament i heu de

signar l’autorització perquè pugui prendre el medicament a l’escola.

L’autorització de paracetamol ja la vau signar.

 Esmorzars saludables:

● No portar els esmorzars amb paper d’alumini…

● No es pot portar sucs, llaminadures , brioixeria industrial...

● Els divendres cal portar fruita per esmorzar.

● Aquest curs NO celebrarem els aniversaris amb esmorzars.

 Normes de convivència: És important seguir unes normes de

convivència per tal de facilitar la tasca educativa. Qualsevol

pregunta, problema, dubte que tingueu compteu amb les tutores;

entre tots intentarem solucionar-ho.



TEBALL A L’AULA
Les normatives de funcionament per a prevenció de COVID 19 poden anar variant

segons indicacions del Departament d’Ensenyament i/o de Salut. Avui per avui:

 Mascaretes i distanciament social: començarem el curs portant mascareta

tota l’estona (excepte a EF i al pati), tant el professorat com l’alumnat de

més de 6 anys, i mantenint els espais de treball amb distanciament.

 Grup classe: les diferents matèries s’impartiran totes dins a l’aula (sempre

que sigui possible) amb la intervenció de la tutora de referència mantenint

els grups estables.

 S’ha mirat que entrin al grup classe el mínim nombre de professionals.

Cada vegada que intervingui un docent que no sigui el de referència ho farà

sempre amb mascareta.

 L’alumnat haurà de mantenir la higiene de mans rentant-les sovint amb

aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic.

 Es demana a les famílies la higiene i bon ús de les mascaretes.



TREBALL A L’AULA 
 Sortides: tenint en compte la situació sanitària en la que ens trobem queden 

pendents de concretar les sortides que es faran al llarg del curs.

 Agenda: caldrà més que mai que les famílies reviseu diàriament l’agenda 

per possibles comunicacions, acompanyament escolar en les tasques de les 

vostres filles i fills i comentar el que cregueu convenient a les tutores.

 Deures: l’alumnat portarà apuntat diàriament a l’agenda les tasques que 

tenen bé per acabar, bé per a aprofundir en els aprenentatges realitzats.

 Lectura: és molt important que animeu a les vostres filles i fills a fer 

lectura diària a casa. La poden fer silenciosa, en veu alta, la podeu fer 

conjuntament,...

 Avaluació: l’avaluació dels vostres fills i filles es farà de manera 

continuada i tenint en compte: les proves escrites, les orals, el seguiment 

dels deures, l’esforç, l’interès…


