
CURS  2021 – 2022 

 

 

REUNIÓ DE FAMÍLIES DE 

P5 



 Tutores: 

            P5A: Noe   P5B: Pilar  P5C: Núria B. i Núria S. 

 Música: Mireia 

 Anglès: Laura 

 Psicomotricitat: Pako 

 Reforç: Miriam 

 Educació Especial: Anna i Mar 

 

 



 Llenguatges: 

   - Verbal 

   - Matemàtic 

   - Musical 

   - Plàstic 

   - Anglès 

   - TAC 

 

 Descoberta d’un mateix i dels altres (psicomotricitat) 

 

 Descoberta de l’entorn (projectes) 



 Posar a l’abast dels infants diferents materials que li 
permetin experimentar, descobrir i inventar a la seva 
manera, desenvolupant així també, la imaginació i la 
creativitat. 

 

 Aquest aprenentatges són més significatius, motivadors i 
vivencials per a ells/-es i els poden aplicar a la vida real. 

 

 Materials que fem servir: 

 Estructurats 

 No estructurats (taps, rotllos de wc,, fils, pals de polo...) 



 Principals avantatges: 

 

1. Permeten recrear situacions en les que els infants 
exerciten diferents capacitats lògiques (observar, 
relacionar, classificar...) 

2. Cada nen o nena ho pot repetir les vegades que calgui, 
respectant així el ritme individual de cadascun/-a. 

3. Són molt motivadores, ja que es presenten en forma de 
joc. 

4. Potencia molt el diàleg entre els infants i amb els 
mestres. 



Algunes sessions seran molt lúdiques i experimentals, i 
farem diferents propostes manipulatives relacionades amb: 

 

 La lecto-escriptura  

 Les matemàtiques  

 Els projectes 

 La plàstica 

 La psicomotricitat fina  

 El joc 



 L’horari escolar és de 9h a 12’30h, i de 15h a 16.30h. Els 
alumnes d’infantil surten 5 minuts abans. * 

 

 Es prega puntualitat tant a les entrades com a les sortides. 
Si hi ha una reiteració de retards s’activarà el protocol 
establert per l’escola.  

 

 Les notificacions i les circulars s’enviaran a les famílies a 
través de l’aplicació Dinantia. Aquestes s’hauran de llegir, i 
en cas que s’hagi de donar resposta a l’escola es farà el més 
aviat possible dins el termini establert.  

 

 És important comunicar els canvis d’adreça i/o telèfon a 
l’escola perquè us poguem localitzar. 

 

 

 
 



 Els infants es donaran a les persones autoritzades per escrit. 
És important que davant d’un imprevist que us impedeixi 
recollir al vostre fill/a truqueu a l’escola informant de qui 
vindrà.  

 

 El dia establert d’atenció a les famílies és el dijous de 12.30h 
a 13.30h, amb cita prèvia.  

 

 A infantil es donen dos informes, un a finals de 
gener/principis de febrer i l’altre al juny, a on es recull 
l’evolució educativa, l’actitud i l’assistència.  

 

 



 Els infants NO han de venir a l’escola malalts o amb 
manifesta de manca d’higiene.  

 

 En cas que es detecti la presència de paràsits (polls), l’escola 
avisarà a la família i el nen/a es quedarà a casa fins que no 
tingui ni polls ni llémenes. Si són els pares els que detecten 
els paràsits hauran d’avisar a l’escola. 

 

 Quan el nen/a estigui malalt cal trucar a l’escola justificant i 
informant del seu estat de salut. En el cas de faltes 
reiterades d’assistència sense justificació es comunicarà a 
direcció i es prendran les mesures pertinents. 

 

 El departament només autoritza l’administració de 
paracetamol, sempre i quan l’autorització amb la dosis 
prescrita pel metge estigui signada per la família, i en casos 
urgents i exepcionals.  

 

 

 



 Els infants han de venir amb roba cómoda (xandall, 
pantalons amb goma, bambes o sabates amb velcro). NO 
S’ADMETRAN petos, cinturons ni sabates amb cordons. 

 

 Tots els nens i nenes han de portar una bata taronja 
marcada amb el nom i cordada al davant; per dintre i a la 
part del coll ha de tenir una beta una mica llarga. La bata 
la portaran a casa els divendres perquè la pugueu rentar i 
la retornareu el dilluns. 

 

 Els infants que es quedin al menjador hauran de portar 
una altra bata vermella marcada amb el seu nom i amb 
beta. * 

 





 El dijous és el dia de la fruita i l’han de portar pelada i 
tallada en una carmanyola.  Penseu que a la classe no ens 
està permès tenir ganivets 

 

 Si voleu celebrar l’aniversari dels vostre fill/a podeu portar 
coca, galetes, pà de pessic... comprat a la botiga o forn, 
però MAI fet a casa. NO s’admetran pastissos de nevera. Els 
nens/es portaran l’esmorzar de casa igualment. Us 
agrairíem que ens comuniquéssiu quin dia ho celebrareu. * 

 

 Per la higiene personal dels vostres fill/es haureu de portar 
2 paquets de tovalloletes humides i 2 capses de mocadors.  

 

 El dia de psicomotricitat els infants han de portar el xandall, 
les bambes de velcro i els mitjons antilliscants posats de 
casa. 



 Excursions i colònies 

 

 Web de l’escola: 
https://agora.xtec.cat/ceipsantacreudecalafell 

 

 Papers i documentació a lliurar a les tutores:  

 -Autorització recollida 

 -Autorització de Paracetamol 

 -Calendari  

 -Alumnes nouvinguts : autorització de sortides, drets d’imatge 
i autorització alta de Dinantia. 

 

 

 

 

 



 Les sortides de dins del municipi ja estan autoritzades. Us 
avisarem del dia que les realitzarem. 

 Per les sortides de fora del municipi us entregarem una 
circular amb tota la informació i les dades per fer el 
pagament mitjançant un ingrés bancari. Cal que ens 
retorneu el resguard amb l’autorització dins del plaç.  

 NO s’agafarà cap pagament fora del termini establert i el 
nen/a no podrà assistir a la sortida.  

 

 Recordeu que per participar a les sortides que es realitzin 
s’haurà d’haver pagat el material escolar.  

 A totes les sortides programades els nens/es portaran roba i 
calçat còmodes.  



NOE: noe.tello@escolasantacreudecalafell.com 

 

PILAR: pilar.turienzo@escolasantacreudecalafell.com 

 

NÚRIA BARNÉS: nuria.barnes@escolasantacreudecalafell.com 

NÚRIA SANS: nuria.sans@escolasantacreudecalafell.com 

 

ADMINISTRACIÓ: atenciopublicsantacreu@gmail.com 

 

GESTIÓ ECONÒMICA: gestioeconomicaescolasantacreu@gmail.com 

 

TELÈFON DE L’ESCOLA: 671040397 -  977691760 



  MENJADOR: 

 Depèn del consell comarcal del Baix Penedès. Per 
inscriure’s o comprar tiquets cal dirigir-se al 
menjador de l’escola de 9:00h a 9:15h. * 

 Per  a  qualsevol  aclariment  adreçar-se  al  telèfon 
610 178 221.  

  ACOLLIDA: 

 L’escola disposa de servei d’acollida matinal de 8:00h 
9:00h.  

  EXTRAESCOLARS: 

 L’AFA organitza activitats extraescolars i casal d’estiu. 
Per més informació al telèfon 722 507 273.  

 

 

 



 Les entrades i les sortides estaran esglaonades en temps per 
tal d’evitar l’aglomeració de famílies i alumnes a l’exterior. 

 Els nens de P-5, entraran per la porta principal a les 8:58 al 
matí i sortiran a les 12:25, a la tarda l’entrada serà a les 
14:58 i la sortida a les 16:25. A l’entrada dels nens/es a 
l’escola les mestres posaran el gel hidroalcohòlic. 

 Les famílies no podran accedir al recinte escolar per recollir 
alumnes, exceptuant: 

- Les dels alumnes de P3 durant el Període d’adaptació i durant 
el mes de setembre. 

-  Quan el centre ho requereixi amb cita prèvia. 

- Per realitzar tasques administratives, trucant a l’escola i 
demanant cita prèvia. 

 



- Per realitzar tutories, sempre i quan no es puguin fer de 
manera telemàtica i amb cita prèvia amb el tutor/a. 

- Sempre caldrà fer ús de la mascareta.  

 

Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, 
amb disponibilitat de sabó amb dosificador i paper d’un sol ús. 
En punts estratègics (menjador, zona d’aules,...) hi haurà 
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal 
del centre. 

 

Recomanació de l’ús de mascareta/pantalla als infants fins 
arribar l’aula. 

 

 

 

 



 Higiene de mans: 

- Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la 
salut dels alumnes així com la del personal docent i no 
docent. 

En infants, s’ha de requerir el rentat de mans: 

-  A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

-  Abans i després dels àpats. 

-  Abans i després d’anar al WC. 

- Abans i després de les diferents activitats (també de la 
sortida al pati). 

 Grups bombolla (relació només amb el grup-classe). 

 Patis separats; cada grup farà el seu esbarjo amb el seu 
grup-classe. 

 Aniversaris (no aliments elaborats/ packs individuals). 

 

 

 

 

 

 

 



 Requisits d’accés als centres educatius: 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 
qualsevol altre quadre infecciós 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors. 

- L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres 
cap fàrmac.  

 

 En cas de confinament: 

-  Pla d’actuació (treball telemàtic) i dossier. 

- Correu tutor/a- especialista casos excepcionals (demanar 
entrevistes o alguna comunicació amb el tutor/a). 

 

 

 

 



TORN DE PRECS I PREGUNTES 


