
Reunió famílies curs 2020/21
escola les arrels - maçanet de la selva



1r
●Tutories: 1r A Joan Fernández – 1r B Carla Costa

●Característiques del grup classe; 12 alumnes per grup

●Correu: jfern286@xtec.cat - ccosta42@xtec.cat

●Sortides:

○De l’hort a la taula 14 de maig (Riudarenes)

○Sortides a l’entorn relacionades amb els projectes.



2n
●Tutories: 2n A Lourdes Casacuberta – 2n B Neus Planas i Judit Salip 

●Característiques del grup classe; 2n A 11 alumnes - 2n B 12 alumnes

●Correu: lcasacub@xtec.cat – nplanas5@xtec.cat – jsalip@xtec.cat

●Sortides:

○Cim d’Àligues 23 març (Sant Feliu de Codines)

○Sortides a l’entorn relacionades amb els projectes.



3r
●Tutories: 3r A Domènec  – 3r B Maria

●Característiques del grup classe; 3r A 21 alumnes – 3r B 22 alumnes

●Correu: dperet@xtec.cat  – mmart22@xtec.cat 

●Sortides:

○El tresor d’en Serrallonga 25 març (Sant Hilari Sacalm)

○Sortides a l’entorn relacionades amb els projectes



4t
●Tutories: 4tA Isa Vilca  4tB Anna M. Mezquita

●Característiques del grup classe; 18 i 19 alumnes per classe

●Correu: mvilca@xtec.cat – amezquit@xtec.cat

●Sortides:

○Parc de la Draga (Banyoles)

○Sortides a l’entorn relacionades amb els projectes

mailto:mvilca@xtec.cat
mailto:amezquit@xtec.cat


5è
●Tutories: 5è A Ángel Vadillo  5è B MCarmen Padilla

●Característiques del grup classe; 16 alumnes per classe

●Correu: avadill5@xtec.cat – mpadil2@xtec.cat

●Sortides:

○Sortida a Besalú

○Sortides a l’entorn relacionades amb els projectes

mailto:avadill5@xtec.cat
mailto:mpadil2@xtec.cat


6è
●Tutories: 5è A Rosa Adroguer  6è B Xavi Merchante

●Característiques del grup classe; 18 i 20 alumnes per classe

●Correu: madrogue@xtec.cat – xmerchan@xtec.cat 

●Sortides:

○Cim d’Àligues

○Sortides a l’entorn relacionades amb els projectes

mailto:madrogue@xtec.cat
mailto:xmerchan@xtec.cat


COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

- Horari entrevistes - dilluns (1r, 2n, 3r, 4t i 5è), divendres (6è) 12:30-13:30 cita prèvia o telemàticament

- Agenda - trucades escola - correu

- Whatsapp - Delegats/delegades

- Modificacions en el menjador o transport -> comunicar-ho via agenda o trucada a l’escola. 

- Pàgina web



CALENDARI ESCOLAR 
- Dies festius

- Dijous dia de la fruita



MATERIAL ESCOLAR
- Material individual (estoig)

- Material del grup estable (no surt de l’aula)

- Pagament de material per disposar de material fungible

- Bata plàstica (opcional)

- Kit COVID-19: (funda mascareta, mascareta recanvi, gel hidroalcohòlic (opcional), 

mocadors paper, ampolla d’aigua)

- NO es pot portar cap joguina de casa!



ORGANITZACIÓ GRUPS:
- Grup estable

- No és obligatori portar mascareta dins l’aula. El o la mestra sempre la portarà. 

- No és necessària la distància de seguretat

- Possibilita el treball cooperatiu

- Especialitats per trimestre

- 1 hora setmanal (amb l’especialista) 

- L’especialista sempre portarà mascareta i mantindrà la distància al entrar al grup.

- Treball per projectes interdisciplinars (amb el tutor/a)



METODOLOGIA:

- Treball de totes les àrees a través de projectes interdisciplinars (1 per trimestre)

- Espais d’aprenentatge de llengua i matemàtiques

- Programa Sigues tu

- Tertúlies literàries (Educació en valors cívics)

- Taller de raonament matemàtic

- Assemblea (Projecte sobre el treball del dol - 1r trimestre)

- Competència digital

- Moddle

- Pàgina web



PATIS:
- Horari conjunt per tota la primària 11:00 - 11:30 h.

- L’alumnat haurà d’anar sempre amb mascareta i respectant la distància de 

seguretat amb membres que no siguin del seu grup estable

- Divisió del pati en 5 zones diferenciades

- Grups per nivells en cadascuna de les zones - únic espai de sociabilitat entre grups

- Sempre s'esmorza a l’aula i s’anirà al lavabo abans de sortir.

- No es disposarà de material lúdic durant l’estona d’esbarjo.



ENTRADES i SORTIDES:
- Puntualitat en entrades i sortides.

- 8:55 obertura de portes i entrada a l’escola

- L’alumnat ha d’anar directament a la seva corresponent fila.

- Els nens i nenes del transport estaran vigilats per les monitores.

- Les sortides es faran a les corresponents portes per grups i de forma ordenada.

- Presa de temperatura i neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a 

l’escola.

- L’alumnat entrarà individualment i sempre haurà de portar mascareta i mantenir 

la distància. 

- Zona d’entrades i sortides:

- Infantil: Porta petita (costat de la corredera)

- Primer cicle (porta corredera)

- Segon cicle (porta rampa) - 4tA Entra per la porta de Primer Cicle. 

- Es pujarà i es baixarà esglaonadament per grups estables mantenint distància

- Es 



COMPROMÍS i RESPONSABILITAT FAMÍLIA-ESCOLA:
- Declaració responsable (famílies) 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/

A818.pdf

- Presa de temperatura diària prèvia a l’entrada a l’escola (matí i tarda). 

Sempre que sigui superior a 37’5º l’alumnat NO podrà assistir a l’escola.

- Protocol COVID-19: En cas que l’alumnat presenti símptomes dins l’horari 

escolar se l’aïllarà fins que la família pugui venir a recollir-lo. 

- Responsabilitat personal fora de l’àmbit escolar.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf


PROTOCOL COVID-19:
- En el cas de que un alumne/a tingui símptomes NO pot assistir al centre i la 

família ha d’informar immediatament . La resta del grup continuarà fent classe 

amb normalitat.

- Si l’alumne/a dóna positiu en el COVID-19  s’aïllarà a tot el grup estable durant 14 

dies.

- Quan el grup estigui aïllat es realitzarà treball telemàtic amb la plataforma 

Moodle. 

- En el cas que el tutor/a doni positiu en el COVID-19 també es realitzarà treball 

telemàtic amb un mestre/a substitut/a.



DUBTES i PREGUNTES



Moltes gràcies 😊
junts farem que malgrat les circumstàncies sigui un gran curs! 💪


