
Calaf, 8 de setembre de 2020 

REUNIÓ DE 
FAMÍLIES  



Tutors: 
➔ 5è A:   Natàlia Sucarrats i Tristany  

➔ 5è B:   Goretti Ribas i Serra 

➔ 6è A:   Sònia Calvet i Carné  

➔ 6è B:   Natàlia Baró i Pareja  

 

Especialistes: 
● Educació Física: tutores (5èB Jordi Boladeras) 

● Educació Musical: Goretti Ribas i Serra 

● Llengua Anglesa: Pilar Casellas i Guitart. 

● Educació en Valors i Religió: tutores (5èB Jordi Boladeras). 

● Mestres d’Educació Especial: Anna Graells i Noguerola. 

●  Aula d’Acollida: Neus López i Villegas.   

 

MESTRES DE CICLE SUPERIOR 



‘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 



DISTRIBUCIÓ DE LES AULES 



1. Entrades i sortides de manera 

esglaonada (intervals de 10min) amb 

mascareta fins que arribin a la seva 

classe. 

2. Hi haurà un responsable a cada entrada 

per prendre la temperatura i fer la 

desinfecció de mans corresponent.  

3. CS sempre entrarà i sortirà per la 

rampa.   

4. Itineraris dins l’escola: CS farà el 

recorregut blau.  

5. A les 9:15 es tancaran totes les portes 

i s’haurà d’entrar per la porta principal.  

ENTRADES I SORTIDES 



ORGANITZACIÓ DE CICLE SUPERIOR  
• Es faran dos torns d’entrades i sortides, a les 9:00h (5è) i 9:10h (6è). 

 
• Els alumnes de CS sempre pujaran i baixaran pel mateix costat (a l’escala 

pel costat de la barana).  
 

• ENTRADA: S’entrarà per la porta principal, per la rampa. Es farà una fila de 
tots els alumnes del grup-classe. Es recomana evitar les aglomeracions. Els 
alumnes que entrin a les 9.10h no poden accedir a la rampa fins l’hora 
indicada. 
 

• SORTIDA: es sortirà per la porta principal. Els alumnes no es poden quedar 
al vestíbul ni a la rampa d'accés a l’escola per evitar aglomeracions. 



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

i sortides, i en els espais comuns de 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. 
 

• Portar una bosseta de plàstic o de roba, o bé 
una caixeta de plàstic amb el nom per 
guardar la mascareta a la motxilla. 



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 
• 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 hi ha les finestres obertes. 
 

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

 
 



PROTOCOL EN CAS DE DETECTAR UN 
POSSIBLE CAS DE COVID-19 

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 

• 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 (germans) 
almenys fins a conèixer el resultat. 
 

• No està indicat el confinament del 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. 



ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE 
TANCAMENT TOTAL O PARCIAL 

1. Els alumnes s’han d’endur tots els llibres 
a casa.  
 

2. Videotrucada diària  (dubtes i tasques a 
realitzar). Tutora i especialistes. 
 
 

 
 



 

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

5è  de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30 Aquest any, els germans grans no podran recollir als petits 

sinó coincideixen a les hores de sortida. 
6è de 9:10 a 12:40 i de 15:10 a 16:40 

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  



COLÒNIES 
Casa Victòria- Delta de l’Ebre 

24, 25 i 26 de maig 2021 



SORTIDES 
• Durant el 1r trimestre, si es creu 

necessari, es faran sortides 
puntuals d’entorn, però fora de 
Calaf no s’hi anirà.  
 

• 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. Declaració responsable. 
3. Drets d’imatge. 
4. Autorització Correu electrònic  

domini @asegarra 
5. Disponibilitat de connexió i 

dispositius digitals.    
6. 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 des del centre, no podreu 
retornar cap missatge.  
 
No serà un canal de comunicació vàlid de les 
famílies cap a l’escola i s’hauran de continuar 
utilitzant el correu electrònic i el telèfon del 
centre. 
 
 

PROCEDIMENTS DE 
COMUNICACIÓ AMB 
LES FAMÍLIES  



ORGANITZACIÓ 
PEDAGÒGICA I 
METODOLÒGICA 

• Educació Física: Se n’encarregarà la tutora. 
NO es pot portar una bossa de neteja 
amb sabó i tovallola. 
 

• Educació en Valors/Religió: no hi haurà 
especialista i ho farà tot la tutora.  
 

• Educació Artística: es continuaran realitzant 
però els alumnes no rotaran, sinó que ho farà 
el material un cop finalitzades les sessions.  
 

• Música ho farà l’especialista del cicle. 
 
• Anglès: Ho farà l’especialista del cicle. 



LLIBRES I MATERIAL 
• Aquest curs no es deixarà res a l’escola, tot el 

material el tindran a casa. Revisió de l’horari i 
preparació de la motxilla el dia anterior. No cal que 
portin tots els llibres, només els que toquen el dia. 
 

• Portar el material marcat amb el nom. 
 

• Cal disposar d’algun dispositiu electrònic i xarxa 
WiFi. 
 

• Portar una ampolla d’aigua d’ús individual. 



PATIS 
• Hi hauran diferents espais (els 

quals aniran rotant) i franges 
horàries.  
 

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

• Les carmanyoles no baixaran 
al pati per tant cal que els 
esmorzars siguin lleugers i 
pràctics (entrepà, peça de fruita 
sencera). 



RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA 
Per demanar una entrevista 
individual es podrà: 

- Escriure una nota a l’agenda de 
l’alumne.  

- Trucar al centre i demanar pel 
tutor/a, direcció, secretaria... 

- Enviar un correu electrònic: 
a8014929@xtec.cat  



Escola Alta Segarra 

http://agora.xtec.cat/esc-altasegarra-calaf/


Per fer front a un curs tant 
especial, necessitem la 

implicació de tots. 
 

Moltes gràcies! 


