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INFORMACIONS PER COMENÇAR

14 de 
setembre

COMENCEM DOCUMENTACIÓ 
1r DIA:

Declaració 
responsable

AUTORITZACIONS 
IMPRESCINDIBLES

Drets 
d’imatge

Ús de 
plataformes 

digitals

La trobareu a l’APP i web, i 
es portarà signada

Us les donaran les tutores i 
tutors en paper i es portarà 
signada la mateixa setmana.



CANALS DE COMUNICACIÓ
FAMÍLIES - TUTORES ALUMNAT - TUTORES FAMÍLIES - ESCOLA

EMAIL CORPORATIU
nom@escolapoetafoix.cat

AGENDA DE L’ESCOLA

CORREU DE L’ESCOLA I
 GOOGLE CLASSROOM

APP EDUGESTIÓ

WEB DE L’ESCOLA
 i INSTAGRAM



l’escola s’adapta 
a la situació

PLA D’OBERTURA DE CENTRES

HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA



PLA D’OBERTURA DE CENTRES
L' escola ha preparat el Pla d’obertura del centre segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de jun, per la qual s ' 
adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives.

MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ GRUPS I HORARIS ASPECTES IMPORTANTS
· Presa de temperatura abans 
d’accedir a l’escola. No es podrà 
accedir amb més de 37’5ºC.

· Als espais comuns sempre ens 
mourem amb mascareta, cal 
accedir a l’escola amb ella.
 Un cop a l’aula és obligatòria la 
primera quinzena de curs. Cal dur un 
sobre de paper amb recanvis.

· Higiene de mans i dels materials 
utilitzats periòdicament durant el dia.

· S’ha ampliat el servei de neteja.

· Grups estables d’alumnes i la tutora 
durant tot el curs (+ Educació física i 
mestra de reforç ,puntualment).

· Horari de patis rotatiu en diferents 
espais per a cada grup.

· Totes les reunions es faran 
telemàtiques.

· Puntualitat.

· En cas que algun nen o nena tingui 
algun dels símptomes COVID 19 no 
pot venir a l' escola. Si es troba a 
l'escola, activarem el protocol per tal 
de complir amb totes les mesures de 
prevenció.

· Referent del CAP.

ESCOLARITZACIÓ OBLIGATÒRIA



entrades i sortides
ASPECTES IMPORTANTS

· Puntualitat.

· Només un familiar pot acompanyar a l’infant i 
en cap cas podrà entrar al centre 
(comunicacions per correu i menjador online).

· Temperatura fins a 37,5º.

· Si s’arriba tard, cal esperar al final.

· Col·laboració per no col·lapsar l’entrada.

· Mantenir distàncies entre famílies fora del 
centre.



I QUÈ FAREM AQUEST 
CURS?

CURRÍCULUM, GRUPS, TREBALL 
PER PROJECTES, DEURES, 
SORTIDES, COLÒNIES, FESTES



I QUÈ FAREM AQUEST CURS?
EMOCIONS, CURRÍCULUM I GRUPS DE VARIS CURSOS

· Per sobre de tot, cuidar les nostres emocionals, aprendre hàbits d’higiene i 
conèixer la pandèmia.

·  Aprendre a fer les coses sols, donar i defensar una opinió, tenir iniciativa, 
respectar als demés i a un mateix, aprendre a fer un bon ús digital, 
expressar-se amb un vocabulari ric, llegir i escriure tot tipus de textos, càlcul i 
resolució de problemes, tot connectat amb la vida real.

· Grups estables varis cursos: enriquiment, estan acostumats ja que ja ho feien, 
treballarem per grups amb diferents punts forts, exceptuant moments 
necessaris que farem grups per curs dins l’aula (exemple, quan treballem els 
llibres).



I QUÈ FAREM AQUEST CURS?
TREBALL PER PROJECTES 

I APRENENTATGE 
COOPERATIU

· Integració de totes les àrees.

· Grups heterogenis d’aprenentatge 
cooperatiu.

· Aprenentatge motivador, vivencial, 
a partir de la recerca.

· No àlbums / dossier de projecte o 
temàtica. Compartir quan es té 
fresc.

DEURES

· Feines no acabades a l’aula.

· Deures d’investigació pels projectes: 
amb temps.



I QUÈ FAREM AQUEST CURS?
SORTIDES 

COLÒNIES

· Interessant fer-ne.

· De proximitat - accés a peu.

· Algunes amb autocar, però menys.

· Una autorització de sortides per 
tot el curs.

FESTES

· Estudiarem amb la comissió com 
adaptar-ho a la situació actual i 
com incloure a les famílies.

· Cal anar veient com evoluciona la 
pandèmia i les mesures.



I EN CAS DE QUARANTENA 
O CONFINAMENT?

EINES GOOGLE I LLIBRES 



I en cas de quarantena o confinament?
EINES GOOGLE:

· S’anirà treballant des de l’escola per estar preparats 
i perquè forma part del currículum: competència 
digital.

LLIBRES 

· En cas d’haver de 
fer quarantena o 
confinament, ens 
endurem els llibres 
a casa per poder 
seguir treballant.


