
Benvinguts/des a la vostra escola
TROBADA FAMÍLIES NOVES



INFORMACIONS
1. Organització curs 2021-22 (segons instruccions Departament d’Educació).
2. Adaptació i Entrada progressiva. 
3. Com treballem: horaris.
4. Projectes propis i transversals
5. Què necessiten portar els infants?
6. Mestres i suports.
7. La comunicació, la participació i col·laboració de les famílies.
8. Quota Material, Sortides i activitats culturals -  Colònies.
9. Servei Espai Migdia (Menjador)  i Espais Bon dia i Bona tarda (Acollida). 

10. AFA: Extraescolars, festes, conferències, xerrades, comissions mixtes, cooperació amb 
l’escola. 



Organització curs 2021-22
(segons instruccions Departament d’Educació)

1. Educació presencial a totes les etapes.
2. Organització en grups de convivència estable.
3. No hi ha distància mínima entre membres d’un mateix grup de convivència estable.
4. Ús de la mascareta, si bé es pot revisar si l’evolució de la pandèmia i el pla de vacunació ho permeten. 
5. Neteja i desinfecció d’espais un cop al dia al final de la jornada escolar.
6. No s’ha de prendre la temperatura a l’entrada. 
7. És important mantenir el protocol de ventilació.
8. Rentat de mans freqüent, amb sabó o gel hidroalcohòlic.
9. Es pot intercanviar i compartir material.
9. El menjador s’organitza en grups de convivència estable i s’hi poden compartir estris com les gerres d’aigua o 
les setrilleres.
9. Al centre, fluxos de circulació de persones establerts.
10. Entrada i sortida del centre esglaonades, si bé no hi ha cap interval de temps mínim entre grups. 
11. Al pati, es permet la interacció entre diversos grups de convivència estable, si bé cal que facin ús de la 
mascareta.



Divendres 10 de setembre de 9 a 10, de 10 a 11 i d’11:30 a 12:30h
Conèixer els llistats d’alumnes i el grup classe, les tutores i l’escola.

Llistat amb l’horari de l’adaptació

El primer contacte amb l’escola

Mesures de prevenció i seguretat

Requisits d’accés: La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si  presenta símptomes compatibles amb la covid-19 o els 
ha presentat en els darrers 10  dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la  covid-19 confirmada o 
amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies.  
Persones de risc: Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc  davant de la covid-19 (diabetis, malaltia cardiovascular 
-inclosa la hipertensió-, malaltia  hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència,  càncer en fase activa, 
obesitat mòrbida), així com dones embarassades i que no hagin  estat vacunades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període 
d’acollida  amb el seu equip mèdic de referència. 

Nombre d’acompanyants: Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona  (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els 
germans o germanes que es trobin  simultàniament en el període d’acollida poden ser acompanyats per una o dues  persones. En aquest cas, sí 
que hi pot haver contacte amb la resta de membres de la  unitat familiar. 

Contacte i distància: La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu  infant i ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) 
amb la resta de persones  de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). 

Rentat de mans: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o  gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i 
també abans d’entrar a l’aula.  També es recomana el rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

Mascareta: La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta  higiènica o quirúrgica col·locada correctament. 



Adaptació P3 – Entrada Progressiva
Dilluns, 13 de setembre de 9 a 12’30h. 1r mig grup d’alumnes

de 15 a 16’30h. 2n mig grup d’alumnes
Dimarts, 14 de setembre de 9 a 12’30h. 2n mig grup d’alumnes

                                           de 15 a 16’30h. 1r mig grup d’alumnes
           Dimecres, 15 de setembre de 9 a 12’30h i de 15 a 16’30h.

Tot el grup classe



● Bata d’Art
● Tovalloletes humides
● Mocadors de paper
● Bossa gran amb roba de recanvi
● Motxilla adequada
● Bossa esmorzar amb ampolla d’aigua i tovalló
● *Mascareta per entrades i sortides 

(pendent de confirmar a dins de les aules i als patis)

Materials a Ed. Infantil



Materials a Ed. Primària
● Bata o Samarreta vella (art i experimentació)
● Necesser (Educació Física)
● Motxilla adequada 

● Mascareta (Entrades i sortides, patis i espais 
comuns)

● Rotllo paper de cuina gran



Com treballem
a Educació Infantil i Primària?

Aula, Espais d’aprenentatge, projectes, 
racons i especialitats



Projectes Propis
Educació Infantil i Primària

Projectes transversals



La comunicació, la participació i 
col·laboració de les famílies

● Comunicació amb els docents i direcció
● Reunions d’inici i entrevistes de seguiment
● Agenda i llibreta missatgera
● Puntualitat i absències
● Sortides, activitats culturals i colònies (P5, 2n, 4t i 6è)
● Xarxes socials: web, instagram, twitter, etc.
● Participació en els actes d’escola: xarxa delegats/ades, 

festes, comissions mixtes, AFA, etc.
● Revista El Timbaler i suplement El Timbaler
● Beques



Associació de Famílies d’Alumnes
● Socialització de llibres 

● Extraescolars
● Xerrades, conferències

● Comissions mixtes
● Festes i celebracions
● Socis i col·laboració

Quota socis/es 24€ + 6€ socialització 
llibres lectura (1r-6è PRI)



Espais migdia, 
bon dia i bona tarda

● Servei de menjador
● Servei d’acollida matí i tarda

www.tresmes.com

http://www.tresmes.com


BON ESTIU!      

escola joan sanpera i torras


