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MARES I PARES 20-21



PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

2 ENTRADES DIFERENTS

3 ACCESSOS

2 TORNS D’ENTRADA I SORTIDA 
DIFERENTS

✘ Cal ser molt respectuós i puntual
amb l’horari i l’accés a l’escola. 

SÍMPTOMES

- Febre o febrícula

- Tos

- Dificultat per respirar

- Mal de coll

- Congestió Nasal
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amb l’horari i l’accés a l’escola. 

✘ L’espai habilitat per germans que 

entren en els diferents torns és al 

mig de les dues entrades.

ÚS MASCARETA: Bossa amb el nom.

- Congestió Nasal

- Mal de panxa

- Vòmits i/o diarrees

- Mal de cap

- Malestar

- Dolor muscular

La família/tutors han de verificar abans d’anar a l’escola l’estat de salut del seu fill/a i 

comprovar que no tingui temperatura superior a 37,5º ni cap altre símptoma de la taula.



Entrades i sortides

✘ A fora del centre és molt important que respecteu la distància 
de seguretat i feu ús de la mascareta. 

✘ El/la tutor/a recollirà els alumnes a l’accés de l’escola. Els 
alumnes han de portar mascareta obligatòriament. 
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alumnes han de portar mascareta obligatòriament. 

✘ Els familiars haureu d’evitar entrar a l’escola. 

✘ Si arribeu tard haureu d’esperar que entrin els altres grups 

estables, per respectar el fluxe de moviments.

✘ Mati: Entrada 8:50 – Sortida 12:20

✘ Tarda: Entrada 14:50- Sortida 16:20



Grup estable / Espais estables (aula, pati, menjador)
A les aules es farà control de temperatura

DISTÀNCIA MANS MASCARETA
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MESURES DE PREVENCIÓ

✘ DISTÀNCIA ✘ MANS ✘ MASCARETA



Comunicació

5

Des de quin correu s’envia Quin tipus d’informació A quin correu arriba

a8016094@xtec.cat CENTRE 
(ex: preinscripció, documents de 

centre, tancament escola...) 

Famílies

cicleinicial@escolasantmiquel.cat CICLE
(ex: sortides, materials per activitats)

Famíliescicleinicial@escolasantmiquel.cat CICLE
(ex: sortides, materials per activitats)

Famílies

mariamartinez@escolasantmiquel.cat ALUMNE
(ex: entrevista, rendiment, justificació 

faltes assistència)

Famílies

nomalumne@escolasantmiquel.cat

mariamartinez@escolasantmiquel.cat

laiacomellas@escolasantmiquel.cat

TREBALL AULA
(ex: tasques i classes telemàtiques)

Alumne



Horari d’atenció telefònica a famílies

L’horari d’atenció telefònica amb l’equip directiu és:

Dimarts i dijous de 9 a 10

Dilluns i dijous de 15 a 15.45
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Per tal de comunicar-vos amb el vostre tutor/a podeu escriure 

un correu electrònic a l’adreça  

mariamartinez@escolasantmiquel i concretar cita.



On trobar les informacions importants 
del curs?

✘ Llibret informatiu famílies (enviat des del correu electrònic 

del centre en data 28/08/20)

✘ Pla d’organització de centre (publicat a la web)

✘ Gestió de casos COVID (publicat a la web)
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✘ Gestió de casos COVID (publicat a la web)

✘ Twitter: @escsantmiquel

✘ Web del centre:

https://agora.xtec.cat/esc-santmiquel-castellgali/
Si escriviu www.escolasantmiquel.cat també us redirigeix a la plana web.



Calendari
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 PATIPATI: Esmorzars ‘àgils’, bossa mascareta marcada, ampolles d’aigua 

i organització dels espais.

 Educació FísicaEducació Física: Dilluns i divendres matí. Aquest any no cal portar 

roba de recanvi, no es canvien.

 SEPSEP / Padrins de lectura Padrins de lectura / Préstec biblioteca / Aniversaris / Préstec biblioteca / Aniversaris (Anul· lats)

1. Funcionament del curs

 SEPSEP / Padrins de lectura Padrins de lectura / Préstec biblioteca / Aniversaris / Préstec biblioteca / Aniversaris (Anul· lats)

 MaterialMaterial: Estoig, paper cuina, 1 capsa de mocadors de paper d’ús 

comú.

 Pare/mare delegat/daPare/mare delegat/da.

 DeuresDeures: Divendres 1 fitxa de llengua i/o matemàtiques. Eventualment 

alguna activitat Classroom.



PARLAR I ESCOLTAR
(competència oral)

- Entonació, pronúncia, to …
- Comprensió de textos orals
- Torn de paraula, respecte, ...

LLEGIR
(competència lectora)

- Comprensió de textos escrits

Funcionament del curs

ESCRIURE
(competència escrita)

- Planificar, escriure i revisar.
- Presentació.
- Normes ortogràfiques senzilles  



- Numeració

- Càlcul mental (Quinzet)

- Operacions bàsiques

- Resolució de problemes

Funcionament del curs

- Resolució de problemes

- Geometria

- Mesura.

- Estadística i atzar.



GRUP DE CONVIVÈNCIA 
ESTABLE
1r: 20 alumnes

Docents estables: Docents estables: Maria Martínez i Laia Comellas
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Espai estable: Espai estable: Aula 1r. i Aula de reforç

Especialitats: Especialitats: 

Música, Anglès: Laia Comellas

Plàstica, informàtica i Ed. Física: María Martínez
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El REPORTER

ReceptesReceptes dede cuinacuina

Guió:
• Títol• Títol
• Ingredients
• Eines o estris que es necessiten
• Preparació o elaboració
• Imatge del resultat



Activitats fora del centre

SORTIDES
✘ Una per trimestre per 

l’entorn.

✘ Pendents d’adjudicar. Camp 

COLÒNIES
✘ Can Bajona 27-28 d’abril 2021

Preu aproximat: 85€ EI/CI 

2 pagaments per TPV:
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✘ Pendents d’adjudicar. Camp 
d’aprenentatge ‘La Sèquia’.

2 pagaments per TPV:

1r: 65€ aprox. Gener 2021

2n: 20€ aprox. Març



Com es farà en cas de confinament?
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Mètode de treball i recursos didàctics previstos
La planificació pedagògica s’organitza a través de l’entorn Gsuite (correu electrònic, 
calendari, meet, presentacions, formularis i classroom). 

També se’ls lliurarà (en el moment del confinament) els llibres individuals (que també 
disposen el format digital) per continuar amb el treball de classe presencial de manera 
virtual.virtual.
Mitjà i periodicitat del contacte amb el grup
Diari
Mitjà i periodicitat del contacte individual amb l’alumne/a
Grup reduït i/o individual en cas necessari
Mitjà i periodicitat del contacte amb la família
Es realitzarà una videoconferència (a través del Meet de l’alumne) inicial i final en el 
cas que el confinament tingui una durada quinzenal. Si es preveu una durada més 
llarga, aquest contacte via videoconferència serà setmanal per donar a conèixer les 
informacions concretes en relació al nostre centre.



TOTS SOM I FEM ESCOLA
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TOTS SOM I FEM ESCOLA


