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P3A: JOAN MIRÓ

EL NOM DE LA CLASSE



- BATA DE CLASSE

- BATA MENJADOR 

- BATA DE PINTURA

- MITJONS ANTILLISCANTS

Els divendres ho portarem a casa i els 
dilluns ho portarem a l’escola.

- MASCOA DE LA CLASSE

- LLIBRE DE VOCABULARI 



El dia a dia a P3
Què fem al matí?

• RENTAR-SE LES MANS.

• FER HÀBITS I RUTINES DE L’AULA

• ACTIVITAT

• HÀBITS D’HIGIENE

• ESMORZAR

• PATI

• HÀBITS D’HIGIENE

• ACTIVITAT

• SORTIDA

Què fem a la tarda?

• RENTAR-SE LES MANS.

• ACTIVITAT 

• HÀBITS D’HIGIENE

• SORTIDA



1. POSAR LA BATA

- Un dels objectius d’aquesta etapa consisteix

en potenciar l’AUTONOMIA dels infants. És

per això que us agraïm que portin roba que

faciliti aquesta tasca.

- Us recordem que les jaquetes i les bates han

d’estar marcades AMB EL NOM i portar una

BETA per a poder-les penjar.



PASSEM LLISTA MIREM QUIN TEMPS FA

I ELS DIES DE LA SETMANA

2. HÀBITS I RUTINES



3. HÀBITS D’HIGIENE

- Els nens/es haurien de venir amb 
roba còmoda, fàcil de pujar i baixar 
per ells mateixos.

- És important treballar els hàbits
del control d’esfínters a casa.

AUTONOMIA A L’HORA D’ANAR 
AL WC

RENTAR-SE LES  
MANS 

SER POLIT/DA A 
L’HORA DE MENJAR 



4. L’ESMORZAR

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
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ANIVERSARIS

- Els nens/es que fan l’aniversari i ho volen celebrar amb

els companys/es poden portar coca i xocolata (o

galetes).

- Es demana avisar amb prèvia antelació al mestre, per

tal de comunicar-ho a les altres famílies.

- La coca no pot estar elaborada a casa i l’han de portar

tallada de casa.

- No es pot bufar espelmes.

- Cadascú decorarà la seva propia corona.

- Poden portar el seu esmorzar igualment i la coca se

l’endurien a casa.



ÀREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

Identificar i controlar el seu propi cos.

Potenciar l’autonomia personal i socialitzar-se amb els 

altres.

ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN 
Conèixer la realitat del que l’envolta: família, medi, 

societat, cultura, animal… a través de l’experimentació real

ÀREA 3: COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

- Llenguatge verbal (conversa, lectoescriptura, biblioteca, 

anglès,  filosofia…)

- Llenguatge musical

- Llenguatge matemàtic 

- Llenguatge visual i plàstic (plàstica, informàtica...)

5. ACTIVITATS



TREBALLEM PER PROJECTES

- ELS NENS/ES ESCULLEN EL TEMA A TREBALLAR

- QUÈ SABEM I QUÈ VOLEM SABER?

- AVALUACIÓ INICIAL

- ACTIVITATS D’APRENENTATGE

- QUÈ HEM APRÈS?

PROTAGONISTA DE LA 
SETMANA



CENTRES D’INTERÈS

Treballem centres d’interès com:

- La Tardor

- La Primavera

- Joan Miró

- Les Festes: La Fira del Vendrell, Nadal, 

Carnaval, La Pasqua...



EL/LA PROTAGONISTA DE LA 
SETMANA

- L’objectiu és que el/la nen/a sigui el/la protagonista al llarg de la

setmana.

- Cada DIVENDRES una família rebrà una bossa amb una

trobareu una cartolina on haureu de fer el vostre propi mural.

- El DILLUNS es retornarà la cartolina.

- La família ja no podrà venir a fer cap activitat a la classe.



6. ACTIVITATS / RACONS

Ajudar l’infant a ser 

responsable amb el 

material
i el treball.

Potenciar la necessitat 

i les ganes

d’aprendre.

Afavorir l’autonomia
de l’infant... Aprendre a organitzar-se

i planificar la feina.

Espais delimitats 

de la classe.

A través del joc el/la nen/a 

construeix el seu propi coneixement.



8. ENTRADES I SORTIDES

RECORDEU:

ENTRADES: a les 8:45h a 8:55 i a les 14:45h a 14:55h.

- Les portes es tancaran a les 9:05h i a les 15:05h.

- Les primeres setmanes entraran a les 9:15h per adaptació.

SORTIDES:

- Els nens/es de P3 seran recollits per les famílies a l’aula.

- Les famílies us heu d’esperar a la porta de la classe que comunica amb el

pati amb la distància de seguretat.

- Sortida a les 12:15h a 12:25h al migdia i a la la tarda 16:15h a 16:25.

- Us demanem per a un major control de l’alumnat que, en el moment de

recollir el nen/a, ho feu amb la major fluïdesa i rapidesa possible.

- Per motius de seguretat, en cas que hagi de venir una persona diferent

a les autoritzades a recollir el/la seu/va fill/a, haureu de comunicar-ho

a través de l’agenda i que estigui autoritzat/da.



- ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES

- COMUNICACIÓ DIÀRIA

AGENDA 
ESCOLAR 

(No treure el 
clip!)

9. COMUNICACIÓ AMB L’ESCOLA

Justificació de 

faltes d’assistència

Per 
videoconferència



10. MATERIAL ED. INFANTIL
- FOTOCÒPIES

- CARTOLINES

- LLAPIS

- GOMES

- RETOLADORS

- MAQUINETES

- PLASTIDECORS

- COLORS DE FUSTA

- COLA

- VERNÍS

- PINTURES

- CERES

- AQUAREL.LES

- PINZELLS PER PINTAR

- PEGA DE BARRA

- PLASTILINA

- GOMETS

- VELCRO

- RODETS

- FÀSTENERS

- FULLS DE DIBUIX

- TISORES

- PUNXONS I FELPES

- DIFERENTS TIPUS DE PAPER: PINOTXO, CEL.LOFANA, DE SEDA,…

- FANG I/O PASTA PER MOLDEJAR

- TAPES D’ÀLBUMS

- MATERIAL DIVERS DE PLÀSTICA: ESPELMES, PALS DE GELAT, 
CANYETES,…

- FULLS DE COLORS

- CARPETA DE 20 FUNDES DE DEURES A P5

- MATERIALS DIDÀCTICS I JOCS

- DESPESES DIVERSES PER A FESTES I JORNADES (Castanyada, carnaval, 
fi de curs…)



RECORDEM

NO PORTEM JOGUINES NI DINERS A L’ESCOLA

NO PORTEM LLAMINADURES

SI ESTEM MALALTS NO VENIM A L’ESCOLA

MARQUEM ELS OBJECTES AMB EL NOM

SI VOLEM REPARTIR LES INVITACIONS D’ANIVERSARI 

HO PODEM FER FORA DE L’ESCOLA 

NO PORTEM PARAIGÜES A L’ESCOLA

NO PORTEM XUMETS

MARQUEM LES SABATES I ELS MITJONS ANTILLISCANTS AMB EL NOM



Curs atípic 20-21

-Sota instruccions del Departament, dins del grup 

“bombolla” poden fer vida normal sense barrejar-se 

amb altres grups i no cal la mascareta a P3, però si 

algú la vol portar la pot dur.

- No cal la distància en un grup estable.

- Cada vegada que s’entri i es surti de la classe es 

rentarà les mans tothom i es secaran amb paper.

- A casa s’han de comprometre a mirar la 

temperatura però hi haurà un termomètre a cada 

porta d’entrada.

- La carta de compromís s’ha modificat pel COVID i 

us l’entregarem el primer dia de classe per signar.

- Els nens que portin mascareta necessiten portar 

una bosseta per guardar-la.



Possibles símptomes COVID-19

És molt important pel bé comú la col.laboració de les 

famílies en la detecció dels símptomes. S’hauria de 

prendre la temperatura abans d’anar a l’escola:

Febre o febrícula (superior a 37’5ºC) Mal de panxa 

Vómits i/o diarrees

Malestar

Dolor muscular

Mal de cap

Tos

Dificultat per a respirar

Mal de coll

Congestió nasal



Protocol d'actuació COVID-19

Davant la sospita que un alumne presenti símptomes  
compatibles  amb  la  COVID-19,  es  duran  a  terme  les  
següents  accions:

- Es portarà la persona al despatx 14.
- La Laia és la persona referent de la gestió Covid. Sempre

portaran la mascareta quirúrgica i es prendrà la
temperatura.

- Es contactarà amb la família per tal que vingui a
recollir-lo.

- Es contactarà amb l’infermera de referència del centre
per informar del cas. Si presenta símptomes de gravetat
es trucarà al 061.



- El centre contactarà amb els Serveis Territorials
d’Educació per informar de la situació, i a través d’ells
amb el servei de salut pública.

- La família contactarà amb el seu CAP de referència per
valorar la situació i fer les actuacions oportunes.

- En cas que el resultat sigui positiu Salut Pública serà
l’encarregada de comunicar la situació a SSTT per
activar la gestió de la identificació, aïllament i
seguiment dels contactes estrets. En el cas que el
resultat sigui negatiu, la persona es podrà tornar a
incorporar al centre.



NOVA NORMATIVA

-Els nens i nenes que no siguin puntuals, hauran d´esperar 
fins que entri l´últim del grup següent. Si la porta està 
tancada hauran d’entrar per consergeria i omplir el registre 
del retard.

-Els  alumnes  que  fan  ús  del  transport  escolar entraran  
per  la  porta  principal  acompanyats/des d’un/a monitor/a i 
s’esperaran a la sala de mestres, amb el/la mateix/a 
monitor/a,  fins  l’hora  d’anar  a  classe.  Un  mestre  els  
acompanyarà  a  la  classe. 

*El servei de menjador i acollida (informació i inscripcions 
penjades a la pàgina web de l’escola). 

-Recordeu que s´ha de portar mascareta dins i fora de 
l´autobús tal com diu el Departament de Salut i el Consell 

Comarcal.



Absències

1. El/Els justificant/s de la/les absència/es s´ha/n 
d´enviar per via telemàtica al correu de la tutor/a.

2. Les entrevistes i el contacte amb les famílies seran a 
través dels canals de comunicació següents: 

Agenda

Telèfon

Correu electrònic

Pàgina web



- Tindran el seu material d’ús individual “kit escolar Covid”

que no podrà compartir amb la resta de companys/es.

- Cada nen/a haurà de dur a l´escola la seva carmanyola i

l´ampolla marcades.

- En cas de confinament s’enduran els seus llibres i els

seu “kit escolar COVID” per continuar les classes des de

casa. Quan tornem a l’escola presencial s’ha de retornar.

I ens connectariem online 3 cops a la setmana.

- A la classe podran fer servir les joguines i materials però

sempre de forma molt controlada, en grups reduïts i amb

material limitat. Aquest serà desinfectat amb la mestre/a

després de ser utilitzat.

Material d'ús diari dels nens i nenes



Entrega de material
El material el porten els nens durant la primera setmana, van
portant les coses.

S´ha de marcar tot bé amb el nom i cognoms.

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

Cal recordar que no es pot portar a l´escola cap joguina de 
casa.



Mesures d’higiene

1. Rentat de mans freqüent (amb aigua i sabó i paper de

mans per eixugar-se).

2. Distància de seguretat (en els desplaçaments i quan

estiguin fora del seu grup estable).

3. Ventilació dels espais utilitzats.

4. Lavabos i horari de pati diferenciats per a cada classe.

5.- S’ha ampliat l’horari del servei de neteja i desinfecció

diària de zones comunes.

*De moment no hi ha extraescolars.



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.

Gràcies per la vostra 
comprensió i col·laboració



*De moment no tindran els camions, pales, 

galledes i joguines al pati com cada any.

Per davant de tot posem la salud i seguretat de 

tots.



JA PER ACABAR US DEMANEM QUE...

Respecteu l’horari de l’escola 

(puntualitat)
Assistiu a l’escola amb regularitat  i 

justifiqueu les faltes a l’agenda.

Ens faria molta il.lusió 

que us fèssiu 

voluntaris del nostre 

projecte de comunitat 

d’aprenentatge i 

formeu part de la 

borsa de voluntariat

http://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/

Col.laboració escola 

- família

Delegat/da de

classe i AMPA

http://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/
http://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/
http://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/
http://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/
http://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/
http://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/


MOLTES

GRÀCIES PER LA 

VOSTRA 

ASSISTÈNCIA

I COL·LABORACIÓ!


