
REUNIÓ FAMÍLIES 5è
CURS 2020-2021



EQUIP DIRECTIU

David Real: Director

Laia Argüelles: Cap d’Estudis

Susana Ortega: Secretària



TUTORES I TUTOR DE 5è

Òscar: mestre tutor 5è A (coordinador de CS)

Eli: mestra tutora 5è B

Anna M: mestra tutora 5è C



MESTRES ESPECIALISTES    

Dafne Roig: mestra de música a Primària

Carlos: mestre d’Educació Física a Primària

Manel: mestre d’anglès 3t, 4t, 5è i 6è.

Susana Ortega: francès a 5è i 6è.

Ernest: mestre d’educació especial

David: suport 5è i 6è



FUNCIONAMENT DE LA CLASSE

● Els nens/es porten un carpesà amb les diferents matèries,

separades amb separadors de colors. Cada matèria té 

assignada un color

● El dia del control els alumnes hauran de presentar un dossier 

amb tot el que s’ha treballat (apunts, exercicis...). No 

s’acceptarà més tard.

● Els deures aniran en funció de les necessitats de cada àrea. Cada 

cop que un alumne no faci els deures se li escriurà una nota a 

l’agenda.



● AGENDA: Com a mesura del COVID serà el mitjà de 

comunicació. Revisar l’agenda cada dia, ja que 

les informacions les anotarem allà. Els familiars 

no podran entrar al centre. 

○ Es posarà la carta de compromís a l’agenda.

● MEDICAMENTS: si l’alumn@ necessita prendre 

medicaments, cal portar justificant del metge + 

autorització de la família.   



AVALUACIÓ I CONTROLS I INFORMES:

Als llibres de text no s’hi pot escriure.

○ Fem controls i els alumnes seran avisats prèviament.

○ Els nens/es apuntaran les notes a l’agenda.

○ A les avaluacions es tindran en compte diferents elements, no 

només els controls.

● SORTIDES: depenent de la situació. 

● BLOG de l’escola i correu electrònic de l’escola (classroom:

s’iniciarà des del principi de curs → possible confinament) 



MESURES COVID-19

● Entrades i sortides: accés + horari de cada aula. Si s’arriba tard s’hauran 

d’esperar amb el mestre que està a la porta. MOLTA PUNTUALITAT! 

○ 8:55h - 9:05h (5è)

○ 9:05h - 9:15h (6è) 

○ 12:25h - 12:35h (5è)

○ 12:35h- 12:45h (6è)

○ 14:55h - 15:05h (5è)

○ 15:05h - 15:15h (6è)

○ 16:25h - 16:35h (5è)

○ 16:35 - 16:45h (6è)

*Si la porta està oberta, però ja ha passat la seva franja horària d’entrada 

caldrà que s’esperi a la porta amb l’adult que l’acompanya fins que el 

mestre que està controlant l’accés pugui acompanyar-lo a l’aula. Si la porta 

està tancada, accedirà per la porta principal i caldrà que l’adult 

acompanyant empleni el registre d’entrada corresponent)



● Servei de transport (caldrà portar la mascareta dins i fora de 

l’autocar), menjador i acollida (informació i inscripcions penjades a la 

pàgina web de l’escola). Horaris encara s’han d’acordar. 

● ENTREVISTES : Canals de comunicació: agenda, telèfon, correu electrònic, 

pàgina web. Les reunions seran TELEMÀTIQUES. En situacions 

excepcionals, si el tràmit ha de ser presencial, caldrà demanar cita prèvia.



● Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. Carta 

de compromís. Col.laboració de les famílies per la detecció dels 

símptomes (prendre la temperatura abans d’anar a l’escola, insistir molt 

en aquest aspecte!):

● Febre o febrícula 

(superior a 37’5ºC) 

● Tos

● Dificultat per a respirar

● Mal de coll

● Congestió nasal

● Mal de panxa

● Vòmits i/o diarrees

● Mal de cap

● Malestar

● Dolor muscular



MATERIAL  

Kit Covid individual. Els alumnes que es comprin ells el material hauran de 

fer-se el seu “KIT”. NO ES POT COMPARTIR MATERIAL, intentar fer ús 

individual dels estris personals.  

● Les famílies pagaran menys 40€ (compensació del curs passat que no 

es va utilitzar).

● El material el porten els nens durant la primera setmana, van portant les 

coses. Marcar tot bé amb el nom i cognoms i folrar llibres. Els 

alumnes de les classes de 3r a 6è que s’acullen al programa de 

reutilització rebran un lot que hauran de retornar en bon estat en acabar 

el curs. 

● Se’ls entregarà l’agenda quan portin el rebut de pagament de material).



Mesures d’higiene:

● Ús de mascareta (portar una bossa de roba / sobres de paper amb el nom de 

l’alumnx, per guardar-la quan estiguin en el seu “grup estable o bombolla”).

● Rentat de mans freqüent (amb aigua i sabó i paper de mans per eixugar-se)

● Distància de seguretat (en els desplaçaments i quan estiguin fora del seu grup 

estable).

● Ventilació dels espais utilitzats.

● Lavabos diferenciat per cada classe.

● Portar una mascareta de recanvi!! IMPORTANT

● Es prendrà la temperatura un cop al dia. 

Neteja i desinfecció DIÀRIA d’espais comuns i no comuns. (dones de la neteja 2 vegades 

el dia: migdia i tarda)



Esbarjo

Esmorzar a l’aula + espais específics per grup classe 

al pati (diferents torns, nosaltres sortirem de 11h-

11:30h) 

IMPORTANT: els alumnes no es poden relacionar 

amb els altres grups classe.    



Celebració aniversaris

Es pot fer però amb mesures, el mestre repartirà la coca (la

coca haurà de ser comprada ja tallada, no es podrà tallar a la

classe) amb guants i els nens portaran la seva carmanyola

buida per posar la coca. Cal avisar al mestre amb antel·lació.

Hi poden haver modificacions depenent de la situació

epidemiològica.



Necesser d’educació física

Ells nens i nenes hauran de portar un necesser amb els següent 

estris, degudament marcats amb els noms:

● Gel hidroalcohòlic petit.

● Una ampolla d’aigua petita.

● Un sabó de mans petit.

● Una tovallola petita.

● Una samarreta de recanvi (normalment no hi faran ús d’ella).

● Una bosseta per guardar la mascareta.

* Comentar que totes aquestes mesures organitzatives estan recollides al Pla d’Obertura

de Centre i s’han fet seguint les indicacions del Departament d’Educació amb les

recomanacions del Departament de Salut. El document, presentat i aprovat en claustre i

consell escolar, es pot consultar a la web de l’escola.



TORN OBERT DE PARAULA

Moltes gràcies

oscar@escolamartamatavendrell.cat

elisabetdomenech@escolamartamatavendrell.cat

anna@escolamartamatavendrell.cat
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