
 

           
 

FAQS: ALGUNES PREGUNTES FREQÜENTS REUNIÓ GENERAL INICI DE CURS 
 
 
Famílies Educació Infantil:  
Data reunió: 4 de setembre 
Nombre assistents Meet: 107 famílies 
 
Preguntes xat: 
 
- Quan ens informareu quins nens i quina mestra va a cada aula? setmana vinent 
 
- Quan tindreu tota la plantilla? setmana vinent 
 
- Quina ràtio/classe hi haurà? al voltant de 18 
 
- On farà P5 el pati? a la primària en 3 zones diferenciades per cada grup estable. Zona 
entrada principal, zona hort i zona sorral 
 
- On farà P3 la migdiada? A l’aula 
 
- És obligatòria la mascareta? sí, pels desplaçaments interns, entrades i sortides 
 
- Quin tipus de mascareta és l’homologada pel Departament? la quirúrgica, la de roba 
amb filtre o de roba (segons quantitat de rentades especificades en comprar-la). 
Sobretot no portar les que es fan de manera casolana. 
 
- Patis i objectes compartits: Quina cura tindrem perquè no ni hagi contagi? es 
desinfectaran segons les especificacions del Pla de contingència. 
 
- Els grups quan acabi la situació de desdoblament en 3 grups (ABC) tornaran a ser els 
mateixos d’abans? No podem assegurar-ho. Ho valorarem en acabar el curs. 
 
- Dia 14 com es farà si hem de donar Declaració responsable? La farem de manera 
esgraonada. Cada nivell convocat amb ½ hora de diferència a excepció de P3 i P4. 
 
- Com es farà l’adaptació de P3? Farem 2 torns diferenciats per cada grup-classe. 1r 
torns a les 8:45 i segon trons a les 10:45 h 
 
- On guardareu les mascaretes? Les tutores us donaran informació específica en la 
reunió de nivell de la manera de fer-ho i com es gestionarà.  
 
- Les autoritzacions de sortides i drets d’imatge es poden enviar telemàticament a les 
tutores via correu d’aula? Sí 
 



 

- Si un nen té mocs ens l’hem de quedar a casa? Cal tenir en compte el document de 
Salut que especifica amb quins símptomes un infant no pot venir al centre. Malgrat 
això, creiem important aplicar el sentit comú: si veus al teu fill/a de bon matí que no es 
troba bé,... davant del dubte és millor no portar-lo. Caldria avisar la tutora per fer-li 
saber que no es troba bé. L’indicador per nosaltres que és clau és la febre. Malgrat que 
amb vòmits, diarrees i/o la suma de diversos indicadors també ens mobilitzarem i 
trucarem a la família. 
 
- Davant una situació de confinament, s’avançarà temari a infantil? Sempre farem el 
que estableixi el Departament. 
 
- Només es farà una videoconferència setmanal? Sí com a norma general 
 
- El germà d’un nen/a amb COVID-19 confirmat rebrà la feina telemàticament? Sí 
 
- Hi haurà un Cloud? No 
 
- L’alumnat d’infantil podrà entrar patinets i bicis? De moment no.  
 
- Si un nen té problema de bronquis, cal que porti la mascareta? No, però caldria el 
paper del metge i mantenir la distància d’1,5 m amb la resta de famílies en les 
entrades, sortides i també en els desplaçaments.   
   
- Si un nen té febre i no va a l’escola què cal fer? Seguir els passos que estableixi el 
metge/metgessa i avisar l’escola (tutora) 
 
- L’adaptació només la fa P3? Sí 
 
- P5C com accedirà al menjador per fer-ho de manera segura? Amb mascareta. 
 
 
Famílies CI + 3r:  
Data reunió: 7 de setembre 
Nombre assistents Meet: 94 famílies 
 
Preguntes xat: 
 
- La mascareta és obligatòria dins l’aula a la Primària? En aquests moments sí 
 
- Si un nen de 1r no té 6 anys ha de portar la mascareta igualment? sí 
 
- Si a la classe es dóna un cas positiu de COVID-19 continuaran les classes 
telemàticament? sí 
 
- Tot l’alumnat farà entrada/sortida al mateix horari? sí, a excepció de 5è i 6è que 
començaran a les 15:40 i acabaran a les 16:20 h. 
 



 

- Com esmorzaran al pati si surten amb les mascaretes? farem rotllanes de grup 
estable per esmorzar i quan hagin acabat podran anar a jugar a la zona assignada amb 
la mascareta posada. 
 
- Quan es faran les colònies de 1r? els dies 10, 11 i 12 de març 
 
- Com seran les proves d’inici de curs? seran proves de llengua i de matemàtiques que 
ens serviran per reprogramar en funció del nivell que detectem.  
 
- Quan comença l’hora d’acollida? A les 7:45 h.  
 
- Es pot fer acollida matinal a les 8:00? Cal parlar amb Paidos directament per fer 
aquesta gestió. 
 
-   Les classes telemàtiques es mantindran en el mateix horari que quan és 
presencial? L’organització serà més flexible si passem a estar confinats, perquè cada 
família podrà ajustar el pla de treball a les seves necessitats i organització familiar.  
 
- On podem trobar la Declaració responsable? Us la farem arribar quan el 
Departament ens la faciliti. 
 
- Utilitzareu els espais exteriors per fer classe? Sí 
 
- Hem de ser el 80% per poder anar de colònies? Sí 
 
- A l’entrada l’alumnat entra solet? Sí. Les famílies heu de romandre fora del recinte 
escolar. (a excepció de P3 i P4) 
 
- Quan sabrem els grups-classe i els tutors/es? El dijous dia 10 
 
- Es faran més hores de mates aquest curs? Amb el replantejament horari n’hi hauran 
més. 
 
- Es farà la Cantata de 2n? No ho sabem encara. Però de moment no. 
 
- Es farà piscina? De moment no. 
 
- Què fareu si plou? Romandre a l’aula. Ja buscarem la manera de flexibilitzar el 
moment de sortir durant el dia i quan pari de ploure. 
 
- Com fareu l’anglès? Es podrà garantir? Sí, perquè a la primària hi ha un especialista a 
cada nivell de 1r a 6è.  
 
- Es podran fer les especialitats? Sí, ja que les garantim entre les 3 persones de cada 
nivell, i com a molt amb mestres participant en un cicle.  
 



 

- Com es farà la higiene dels lavabos? Tenim un servei de neteja durant el dia, i des de 
l’Ajuntament ens han donat un reforç extra als centres.  
 
- Cal portar recanvi de mascaretes? Us demanem si us plau que porteu un paquetet de 
mascaretes per cada fill/a durant els primers dies de curs. 
 
- Si un nen dóna negatiu i s’ha de quedar preventivament a casa, podrà continuar 
treballant a casa? Sí 
 
- Fareu classes online a diari? No. No apostem per fer classes online en horari lectiu de 
caire magistral ni tot el dia connectats. De fet, el Departament no ens fa orientacions 
perquè ho fem d’aquesta manera. Tampoc es pot garantir que cada família tingui a 
casa tants ordinadors com membres són a la família. Per tant, fem una aposta forta 
per fer plans de treball atractius, per reptes i també de treball sistemàtic que ajudin 
l’alumnat a treballar de manera autònoma. 
 
- Cal que portin ampolleta d’aigua? Si la porten, millor que sigui d’alumini. 
 
- Quin cap de referència tenim al centre? Cada família ha d’anar al seu. Nosaltres 
estem pendents que ens ho diguin durant aquesta setmana, però creiem que és el 
Turó de Can Mates. De totes maneres, el CAP referent del centre és només perquè 
nosaltres puguem fer consultes de dubtes.  
 
- Com podem accedir a Clickedu? Les famílies de primer i les noves al centre rebreu 
informació via tutores/Agus (coordinador digital) 
 
- La bestreta de colònies es retorna si no es realitzen? parlarem amb la casa de 
colònies perquè ens digui les condicions de la bestreta.  
 
- Quants mestres per cada nivell hi hauran? 3, grup A, grup B i grup C. 
 
- Quin mecanisme fareu per aconseguir que al final de curs tot l’alumnat hagi assolit 
el mateix nivell? Partim de la base que no tot l’alumnat assolirà els objectius de la 
mateixa manera. El que sí que farem és treballar perquè l’alumnat avanci al màxim de 
les seves possibilitats.  
 
- Quin criteri heu fet seguir per la formació de grups? Les mestres del curs anterior 
són les que van muntar els grups-classe d’aquest curs seguint els criteris següents:  
Equilibri de nens/es, de nouvinguts/des, d’alumnat amb NESE, de rendiment acadèmic. 
També es tenen en compte les relacions entre ells i els lideratges positius i negatius i 
les dependències positives i negatives. A més a més, també tenim en compte algunes 
situacions familiars i personals que fan que sigui necessari tenir-les presents en la 
formació de grups. 
 
- On es farà l’Educació Física? Al pati de primària.  
 



 

-  Fareu servir el Classroom? Com a entorn col·laboratiu principal utilitzarem el drive, 
però estem valorant a més a més altres entorns per poder compartir i treballar entre 
iguals com el Classroom o el Classdojo. Farem una formació aquests dies a claustre. 
 
- Utilitzareu durant l’horari lectiu espais de fora el recinte escolar com l’arboretum i 
el Passeig Gaudí? Sí. 
 
- On podem trobar informació sobre la presentació d’avui? A la pàgina web en el Pla 
de contingència. 
 
- 1r ha de portar material i estris? No, perquè els comprem des del centre.   
 
 
 
Famílies 4t + CS:  
Data reunió: 8 de setembre 
Nombre assistents Meet: 108 famílies 
 
Algunes preguntes que es van formular al xat estan contestades segons les respostes ja 
especificades a les videoconferències anteriors. 
 
- Com es fan els patis? Hem subdividit el pati 3 grans espais. L’alumnat de cada cicle té 
assignat un únic espai cada dia. Esmorzen en grups estables fent rotllana i quan acaben 
poden jugar amb la mascareta obligatòriament. De totes maneres, ens estem 
replantejant fer-ho d’una altra manera per preservar al màxim el grup estable també 
en l’estona d’esbarjo.  
 
-   4t no en farà colònies? Aquest curs tenim previstes colònies a P5, 1r, 3r i 6è.  
 
- Per on surten al migdia? Per la porta principal de Santa Teresa, com sempre. 
 
- Les reunions de famílies de nivell es faran presencials? No, seran telemàtiques 
 
- Com es farà la Biblioteca? La Montse dinamitzarà la biblioteca per tota l’escola però 
canviarem la manera de fer-ho. Cada mes farà un treball intensiu de lectura, 
comprensió lectora i/o expressió escrita en un únic cicle. Cada principi de mes rotarà 
per un nou cicle. Començarà per educació infantil al setembre, i a l’octubre passarà a 
cicle mitjà (3r i 4t).  
 
- Es farà préstec de llibres? Encara no ho sabem. Estem valorant si ho podem fer i de 
quina manera “segura” la podem garantir. 
 
- Podrem recuperar la roba perduda? Tota aquella roba que està identificada us la 
podem retornar. En cas que no tingui el nom posat, haurem de buscar “segura” de fer-
ho. 
 



 

- En les barreges de grup es tenen en compte criteris emocionals o de rendiment 
acadèmic? Es mira tot. 
 
- De quina manera es pot facilitar la Declaració responsable? Teniu 3 possibilitats:  

1. telemàtica: enviant-la al correu de l’escola i posant a l’assumpte el “Nom i 
cognom de l’alumne/a + el curs”.  
 
2. imprimint la declaració i lliurant-la el dia 14 (en aquest cas l’alumne/a la pot 
donar al personal del centre que trobarà en l’accés de l’escola): 
 
3. omplint-la el mateix dia 14. Us la facilitarem i l’haureu de signar al moment 
abans d’accedir al centre. 

 
- Podeu aclarir els mitjans de comunicació habituals de l’escola? 
 
 FAMÍLIES-TUTORS/ES: 

● Educació Infantil: correu d’aula d’infantil 
● Educació primària:  

- Clickedu + agenda o llibreta viatgera 
- El drive només s’utilitzarà com a entorn col·laboratiu principal entra 

família – escola en relació als plans de treball (quan estiguem confinats i 
treballem telemàticament  

- Durant el curs ens plantegem la possibilitat d’utilitzar, a més a més, 
altres entorns col·laboratius (EVA) per compartir documents i feines 
entre l’alumnat: Classdojo, Classroom,... Ho estem valorant i ens estem 
formant. 

 
- Podrem tenir accés les famílies a Bmath? Parlarem amb el responsable d’Innovamat 
perquè us ho pugui facilitar.  
 
- Els nens i nenes han de portar gel hidroalcohòlic? A la Primària recomanem que 
portin un gel hidroalcohòlic d’ús individual. 
 
- Heu valorat altres plataformes com el Weeras (Plafa)? Actualment al mercat n’hi ha 
moltes plataformes de suport educatiu. En el seu moment, quan vam apostar per 
Clickedu, vam valorar Weeras també, però ens vam decidir per aquesta perquè 
s’ajustava més ales nostres necessitats. A Sant Cugat, en funció de les escoles les més 
utilitzades són Clickedu, Weeras i Dinantia.  
 
- Es faran suports aquest curs? No, però la ràtio és més petita i permet fer una atenció 
més personalitzada. 
 
- Els Plans individualitzats en confinament es mantenen? Sí.  
 
 
 
 



 

 
 
 


