
Calaf, 9 de setembre de 2020 

REUNIÓ 

DE 

FAMÍLIES  



Tutores: 
 

➔ P3 A: Muntsa Garriga. 

➔ P3 B : Sílvia Cortada./ Maria Sarlé. (terç) 

➔ TEI : Roser Serra. 

➔  Mestra reforç p3 : Maria Sarlé. 

➔ Mediadora cultural : Najath Gaggi. 

 

➔ P4 A:   Emília Guitart. 

➔ P4 B:   Palmira Soler. 

➔ Mestra reforç p4 : Núria Garcia. 

 

➔ P5 A:   Cristina Palou.  

➔ P5 B:   Anna Díaz. 

➔ Mestra reforç p5: Gemma Cruset. 

 

➔ Mestra reforç parvulari: Rosa Caballol 

 

MESTRES D’INFANTIL 



‘Es garantirà que tots els alumnes d’Educació 
Infantil i Primària puguin seguir el curs de 
manera presencial sempre que la situació 

sanitària no obligui a un confinament parcial o 
total de l’alumnat i del professorat del centre o 

bé de la població’. 



• El grup estable està format per un conjunt d’alumnes 
amb el seu tutor/a.  

 
• Aquest grup es mantindrà junt en totes les 

activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula 
com al pati. A l’interior de l’edifici ocuparà, de manera 
general el mateix espai físic. Els alumnes seran sempre 
els mateixos.  
 

• A dia d’avui, tots els mestres han de portar 
mascareta tot l’horari lectiu. 

GRUPS ESTABLES 



ÚS DE LA MASCARETA 
• Obligatorietat de la mascareta en les entrades 

i sortides, i en els espais comuns de l’escola. 
(ACORD D’ESCOLA). 
 

• Quan els infants entrin a l’aula, les mestres 
ajudaran a guardar cada mascareta dins de la 
bossa corresponent. ( les bossetes les 
proporcionarà l’escola). 
 

• A l’aula no seran obligatòries si la situació 
no ho requereix. Ara bé, hi ha total llibertat si 
un alumne/a vol portar-la sempre. 
 

• Cal portar la mascareta neta cada dia. 
 
 



REQUISITS D’ACCÉS  

AL CENTRE 
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre 
infecciós. 
 

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 
 

• La família ha de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu 
fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 
37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma. 



MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 
• DISTÀNCIA: Es mantindrà a les entrades/sortides, 

en els desplaçaments fora de l’aula. 
 

• MANS: Desinfecció a l’entrada, abans d’esmorzar, 
després del pati, abans de la sortida i sempre que 
calgui. 
 

• MASCARETA: A les entrades i sortides. Sempre  que 
no es pugui mantenir la distància fora del grup 
estable. 
 

• VENTILACIÓ: Abans entrada, pati, migdia i tarda. 
Sempre que es pugui les finestres romandran 
obertes. 
 

• DESINFECCIÓ : el material electrònic, esportiu i d´ús 
comú es desinfectarà després del seu ús. 



 

Si hi ha un alumne/a amb símptomes durant l’horari escolar: 
 
1. Se’l portarà a un espai habilitat d’aïllament en el qual romandrà amb un docent de 
l’escola. 
 
2. En aquest espai se li col·locarà una mascareta quirúrgica. 
 
3. S’avisarà a la família perquè vinguin a buscar a l’infant. 
 
4. Es recomanarà a la família que es traslladin al domicili, i que des d’allí, contactin 
telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència. 

PROTOCOL EN CAS DE DETECTAR UN 

POSSIBLE CAS DE COVID-19 



PROTOCOL EN CAS DE DETECTAR UN 

POSSIBLE CAS DE COVID-19 

• En el cas que s’hagi de realitzar una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2 d’un alumne, 
s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents almenys 
fins a conèixer el resultat. 
 

• No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (grup estable) mentre 
s’estigui a l’espera del resultat de la prova. 

POSITIU NEGATIU 

14 dies de quarentena. L’alumne anirà a classe quan no 
tingui els símptomes. 

Aïllament i PCR a tots els contactes 
estrets. 

Cal avisar per telèfon a 
l’escola si no venen perquè 
estan malalts o bé, perquè 

han d’assistir al metge, 
dentista, o qualsevol altre 

lloc. 



1.   Les entrades i sortides s’efectuaran deixant 

un  marge de temps :  

     * entrades : de 8.55 a 9’10 i de 14.55 a 15.10 .  

     * sortides: de 12.25 a 12.30 i de 16.25 a 16.30. 

 

 

2.   Caldrà que els infants portin la mascareta 

fins que arribin a la seva classe. Aquest any no 

es faran les files, a mesura que vagin arribant els 

infants aniran entrant a l’aula. 

 

 

 

ENTRADES I SORTIDES 



3. Hi haurà un responsable a la porta d’entrada per prendre la temperatura. La desinfecció de 

mans corresponent es farà en entrar a l’aula de cada infant. 

 

4. A les 9:10 es tancaran totes les portes i s’haurà d’entrar per la porta principal.  



ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN 

CAS DE TANCAMENT TOTAL O 

PARCIAL (COVID). 

Per tal d’intentar que hi hagi un acompanyament i seguiment diari 
comptarem amb diferents recursos : 

 
• videotrucades. 
• trucades telefòniques. 
• correus electrònics (mails).  
• propostes adaptades a cada nivell. 
• ... 

 
Depenent de les necessitats del moment en què ens trobem.  
 
 

 
 



 

H O R A R I        E S C O L A R 
 

 MATINS DE 9 A 12.30 Aquest any, els germans grans no podran recollir als petits 

sinó coincideixen a les hores de sortida. TARDA DE 15.00 A 16.30 

C A L E N D A R I           E S C O L A R 
Primer Trimestre Segon Trimestre Tercer Trimestre 

Del 14 de setembre al 21 de desembre 

Nadal: del 22 al 7 de gener 

Del 8 de gener al 26 de març 

Setmana Santa: del 27 de març al 

5 d’abril 

Del 6 d’abril al 22 de juny 

Jornada Intensiva: del 7 al 22 

de juny 

 DIES   DE LLIURE  DISPOSICIÓ 
2 de novembre 

7 de desembre 

4 de febrer 

 

30 d’abril 

DIES FESTIUS  
8 de desembre 5 de febrer  



SORTIDES 

• Durant el 1r trimestre, si es creu 
necessari, es faran sortides 
puntuals d’entorn, però fora de 
Calaf no s’hi anirà. Respectant el 
grup estable. 

 
• A partir del segon trimestre, 

estarem pendents de l’evolució 
de la pandèmia i de les 
recomanacions del 
Departament de Salut. 

 
 

 



DOCUMENTACIÓ 

1. Full actualització de dades.  
2. Autorització sortides poble. 
3. Declaració responsable. 
4. Autorització Correu electrònic  

domini @altasegarra 
5. Autorització grup de WhatsApp 

(grup de difusió). Telèfon mòbil 
escola. 

Documents que rebran el dia 14 – cal 
retornar-los  l’endemà mateix a ser 
possible.  



Es crearà una llista de difusió de WhatsApp per 
grups-classe a través del qual s’enviaran les 
informacions més URGENTS. Només serà un 
canal d’informació, no podreu retornar cap 
missatge.  
 
El mòbil de l’escola és: 699 23 29 93 

PROCEDIMENTS DE 

COMUNICACIÓ 

AMB LES FAMÍLIES  



EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ 

 
 Entrada esglaonada 
 
 Atenció individualitzada. 
 
 Respectar el ritme del nen o la nena.  

 
 Importància dels hàbits en aquest procés 

 
 Us informarem  periòdicament de què fem durant el curs al blog de l’escola 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 



ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA I 

METODOLÒGICA 

- PSICOMOTRICITAT I MÚSICA  

- TARDA DE JOC 

- DESDOBLAMENTS (LLENGUATGE MATEMÀTIC, LECTOESCRIPTURA...). 

- MICROAMBIENTS.             Minimons       Atelier           Construcció   Experimentació     

 
 

- TREBALL DE LA LLENGUA ORAL  
      * p3 La caixa de la vida. 
      * p4  Avui explico jo el conte. 
      * p5 La conferència. 



QUÈ CAL PORTAR? 
 
• Portar una ampolla d’aigua /cantimplora d’ús individual. 

 
 
 
 

• L’esmorzar dins d’una bosseta i amb carmanyola. 
 
  

 
• Una bata amb beta. 

 
 
 

• Una mascareta. 
 

 
• TOT EL MATERIAL HA D’ANAR MARCAT AMB EL SEU NOM. 



PATIS 
• Hi haurà 3  espais (els quals 

aniran rotant) i 2 franges 
horàries.  
 

• No es podran barrejar amb 
d’altres grups classe. 
 

• Els infants no esmorzaran al 
pati per tant cal que els 
esmorzars siguin lleugers i 
pràctics . 
 

• Cada grup estable disposarà  de 
material propi (pales , galledes, 
rasclets). 



INFORMES I ENTREVISTES 

Es donen 2 informes durant el curs: febrer i juny. 

Després d’entregar l’informe del febrer, la tutora us convocarà a 
una entrevista. 

El juny us lliurarem personalment l’informe de final de curs 

Per demanar una entrevista amb la tutora caldrà trucar a l’escola. 
La mestra es posarà en contacte amb les famílies via telefònica i es 
donaran cites prèvies. 



Aquest any us 
necessitarem més 

que mai.  
 

Gràcies per fer-nos 
costat! 


