
Escola Santa Creu de Calafell



TUTORES

Marta Garriga Batalla Maria Ciscar Barber Carmen Urbano Albalá Blanca Prinzivalli Dalmau



ESPECIALISTES

Genís 
Barberán

Miriam
Sentanera

Miquel Oms Blanca Prinzivalli
Dalmau

Begoña Galdón
Mar Moreno
Lara Catalina



DONEM PAS A...
AFA* MENJADOR

*ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES

PRESIDENTA: Mònica Benavente Barceló

SECRETÀRIA: Amparo

TELÈFON:  722 50 72 72

CORREU: ampasantacreu@gmail.com

COORDINADORA: Patri

CUINERA: Conchi

TELÈFON: 610 178 211

(Horari d’atenció de 9:00 a 10:00)



DONEM PAS A...

Genís Barberán

UKULELE



PASSEM
LLISTA…



HORARI ALUMNAT

Cal ser puntuals
S’entra per la 

porta de baix

Al migdia no hi 

ha transport 

escolar



HORARI



WEB ESCOLA
https://agora.xtec.cat/ceipsanacreudecalafell/

escolasanacreudecalafell



COMUNICACIONS

DIRECCIÓ

DIRECTORA: Myriam Abenia

CAP D’ESTUDIS: Begoña Galdón

SECRETARI: Pako Ondoño

TELÈFONS: 977 69 17 60  i 671 040 397

ADMINISTRACIÓ: atenciopublicsantacreu@gmail.com

GESTIÓ ECONÒMICA: gestioeconomicaescolasantacreu@gmail.com



COMUNICACIONS

MESTRES*

DINANTIA

Correu electrònic (Cada tutora té el seu)

Agenda (Escollir l’apartat indicat. Cal signar per saber que s’han 

llegit les notificacions. Recordar que s’ha de revisar cada dia tant 

l’alumnat  com les famílies.)

Entrevistes (dijous de 12:30 a 13:30)

*És important no saturar les entrades i les sortides per comunicar-vos amb la mestra, ja que 

és un moment on està acomiadant-se de l’alumnat.



NORMATIVA I FUNCIONAMENT

DINANTIA TRANSPORT APARCAMENT

• Sortiran per dalt

• No hi ha transport 

al migdia

• No es poden entrar bicis 

ni patinets a dins l’escola.

• Qui en porti ho ha de 

deixar a fora del centre

• Totes les famílies s’han 

de descarregar aquesta 

aplicació de mòbil



NORMATIVA I FUNCIONAMENT

ACCIDENTS
FALTES 

D’ASSISTÈNCIA
EDUCACIÓ 

FÍSICA

• LLEU: netejar la ferida 

amb aigua i sabor.

• GREU: es trucarà a 

l’ambulància i a la família.

• Agenda (amb comprovant).

• Correu electrònic classe

• Telèfon direcció

• Xandall

• Tovalloletes humides



NORMATIVA I FUNCIONAMENT

RECICLATGE FRUITA
PARE / MARE

DELEGAT / ADA

• 1 cop al mes es 

donarà fruita

• TEMES ESTRICTAMENT 

PUNTUALS I COMUNS

• Recollida selectiva

• Contenedor mocadors i 

mascaretes

*Tota la normativa la podeu trobar a l’agenda de l’alumnat a l’apartat de les NOF



DOCUMENTACIÓ PRIMER DIA
El primer dia de curs donarem a l’alumnat documentació 

per signar que s’haurà de lliurar com a màxim el 17/09/21.

FULL 

PARACETAMOL

COMPROMÍS 

RESPONSABILITAT 

COVID

AUTORITZACIÓ

EXCURSIONS

CARTA 

COMPROMÍS*
*A qui li falti

DRETS

D’IMATGE*
DINANTIA*

FITXA DADES 

PERSONALS



MESURES COVID
•Neteja de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

•Ús obligatori de la mascareta.

•Ventilació de les aules.

•Llençar els mocadors i les tovalloletes al contenidor de tapa.

•Gestió de casos, aïllament i comunicació a les famílies, CAP i 
Departament.

•Grups de convivència estables.

•Entrades esglaonades.

•Aforament limitat als espais del centre.

•Reunions amb les famílies online o amb cita prèvia.



I EN CAS DE CONFINAMENT?

ES TREBALLARÀ TELEMÀTICAMENT AMB: 

• Connexions pel Google Meet amb horaris establerts

• S’avançarà amb el llibre i la llibreta

• Mantindrem el contacte pel DINANTIA i pels CORREUS ELECTRÒNICS de cada tutora



MATERIAL

NOTA: Tot el material dels alumnes ha d’estar etiquetat amb noms i cognoms. Només han de portar allò que necessitin

cada dia. Aquest curs els llibre i llibretes romandran a casa.

*Reunida la comissió econòmica, va acordar entre altres qüestions, que els alumnes estiguin al corrent del pagament per

rebre tots els materials necessaris.

• Quota material 50€*



OBJECTIUS GENERALS DEL CURS

• Treballar per aconseguir una bona comprensió lectora.

• Treballar per aconseguir una bona expressió oral.

• Treballar per aconseguir una bona expressió escrita.

• Agilitzar el càlcul mental.

• Resoldre problemes.

• Saber aplicar la lògica matemàtica.

• Continuar treballant amb el càlcul d’operacions bàsiques.

• Fomentar l’autonomia personal i social.



L’AVALUACIÓ

•

•

•



L’AVALUACIÓ
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L’AVALUACIÓ
Que aprengui de manera COMPETENCIAL!!!!!!







L’AVALUACIÓ
RECURSOS QUE UTILITZEM

- Llibres / Vídeos

- Cerca d’informació 

- Esquemes i mapes conceptuals

- Tauletes

- Fitxes de treball, de repàs, etc.

- Exposicions

COM ESCOLLIM LES MESTRES ELS RECURSOS?

- Segons les necessitats de l’alumat de l’aula

- Segons els continguts 

- Exercicis pràctics

- Activitats manuals

- Lapbooks/ murals

- Projectes / capses

- Controls

- Debats...



FESTES I ANIVERSARIS

En un acord d’escola s’ha decidit que es poden celebrar aniversaris a l’escola, però

aquell qui vulgui portar menjar ho ha de portar empaquetat de manera individual

i NO es poden portar begudes.



SORTIDES
•

•

•

•


