
REUNIÓ 
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. 

✘ L’espai habilitat per germans que 
entren en els diferents torns és al mig de 
les dues entrades.

ÚS MASCARETA

SÍMPTOMES

- Febre o febrícula

- Tos

- Dificultat per respirar

- Mal de coll

- Congestió Nasal

- Mal de panxa

- Vòmits i/o diarrees

- Mal de cap

- Malestar

- Dolor muscular
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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 i tenir en 
compte la distància de seguretat. 

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

✘ Horari entrades i sortides: 9 a 12:30 i de 15 a 16:30.

✘ Durant aquest curs no hi haurà SEP degut als criteris 
organitzatius de centre i la situació sanitària.
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Grup estable / Espais estables (aula, pati, menjador)
A les aules es farà control de temperatura

✘ DISTÀNCIA ✘ MANS ✘ MASCARETA
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Comunicació
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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

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

Famílies

joanaferrer@escolasantmiquel.cat
silvialopez@escolasantmiquel.cat
albagrau@escolasantmiquel.cat

GRUP
ALUMNE
(ex: entrevista, rendiment, justificació 
faltes assistència)

Famílies

joanaferrer@escolasantmiquel.cat
silvialopez@escolasantmiquel.cat
albagrau@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

Per tal de comunicar-vos amb el vostre tutor/a podeu escriure 
un mail a l’adreça de la vostra tutora i concretar cita.

Les entrevistes individuals seran telemàtiques. 
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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)

✘ Web del centre:

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

La contrasenya per entrar als articles durant aquest curs és:

SantMiquel
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Calendari
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1. Funcionament de cicle
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★ ASSIGNATURES:

Matemàtiques: 
○ Cada dia hi ha una sessió d’1 hora de matemàtiques.
○ Quinzet
○ Càlcul mental
○ Jocs cooperatius matemàtics d’atenció, raonament i lògica.

Català / Castellà / Anglès 
○ Ortografia, Lèxic i Gramàtica
○ Lectura individual i en grup
○ Expressió oral
○ Expressió escrita



Coneixement del medi natural i social:

Llibres de text de Medi Natural i de Medi Social.

Reporters: Farem 2 reporters al llarg del curs:

Un de català (2on trimestre després de Nadal)

Un de castellà (3r trimestre)

Educació Física: No s’ha de portar bossa amb el recanvi

(en el cas que algú ho cregui necessari, pot

portar una samarreta per canviar-se a l’aula)

Música: Han de portar la flauta i el cançoner que tenen a casa.

Plàstica: Han de portar una bata o una samarreta vella marcada

amb el nom.
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Altres informacions:

● Aniversaris: com a mesura preventiva, durant 
aquest curs els alumnes no podran portar 
esmorzar per tot el grup.

● Pare/ Mare delegada.

● Mascareta: s’haurà de dur posada de casa i en 
bon estat. Cada nen haurà de portar una bossa 

de paper o plàstic per desar-la quan sigui 
necessari. 
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● Cada alumne haurà de dur un rotllo de paper 

de cuina i una caixa de mocadors de papers. 

● Documents per signar: 

○ Carta de compromís: 1 família i 1 escola. 

○ Autorització mail de l’alumne. 

○ Full actualització i confirmació de dades. 

○ Full al·lèrgies.
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GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE

3r Docents estables: Joana Ferrer i Sílvia López

Espai estable: aules de 3r

Especialitats: Música i Educació Física : Joana

Anglès i Plàstica: Sílvia

4t Docent estable: Alba Grau i Sílvia López

Espai estable: aula de 4t

Especialitats: Música i Educació Física : Alba

Anglès i Plàstica: Sílvia
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GRUPS DE 3r: 
Referent: Sílvia

Jana Belmont

Guillem Canudas

Adrián Domènech

Leo Herrera

Alan Martínez

Elsa Marquijano

Hamza Mérida

Killian Nicolás Motos

Toni Mulas

Arlet Pons

Kayla Rider

Martina Rodríguez

Referent: Joana

Carlos Simon Alarcón

Àlex Alfonso

Arnau Ferrero 

Dèlia García

Paula García

Joan Granel

Adrián López

Queralt Mérida

Suri Olmos

Alegria Rodríguez

Álvaro Toribio

Laia Verdaguer



Activitats fora del centre

SORTIDES
✘ Una per trimestre per l’entorn:

S’aniran concretant durant el 

curs depenent de l’evolució de

la situació sanitària.

COLÒNIES

✘ Can Bajona 26-27-
28 d’abril 2021

Preu aproximat: 85€ EI/CI 128€
CM/CS

2 pagaments per TPV:

1r: 65€ aprox. Gener 2021

2n: 60€ aprox. Març
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Com es farà en cas de confinament?

Mètode de treball i recursos didàctics previstos

Es treballarà a través del 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.

Mitjà i periodicitat del contacte amb el grup

Diari
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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.
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TOTS SOM I FEM ESCOLA
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