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EQUIP DE MESTRES
Direcció : Jordi Zacarias i Duch

Secretaria: Esther Aldehuela Olmedo

Educació infantil
Tutor: Jordi Zacarias i Duch

Plàstica i Psicomotricitat: Esther Aldehuela Olmedo
English: Anna de Lamo Puertas
Música: Marta Ramon Garcia

Educació Primària
Tutores: Esther Aldehuela (1r, 2n i 3r) i Anna de Lamo (4t i 5è)

Matemàtiques i Català: Esther Aldehuela i Olmedo
English, Castellà, Medi, Plàstica i Educació en valors: Anna de Lamo Puertas

Música, Educació Física i Atenció a la diversitat:  Marta Ramon Garcia

Vetlladora: Lídia Pedrosa i Lanne

Assessorament Pedagògic (EAP): Joan Josep Carbonell i Colomé



  

HORARI

L’horari del centre és de 9h a 12h 30' i
 de 15h a 16h 30' per a tot l'alumnat.

La porta de l'escola s'obre cinc minuts abans i es 
tanca cinc minuts després de l'hora d'entrada del 

matí i de la tarda.

El dia 21 de desembre del 2020 i a partir del 7 de 
juny del 2021 es realitza horari compactat de 9h a 

13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de 
menjador surten a les 15h)



  

ENTRADES I SORTIDES (COVID-19)

El carrer de l'Escola es tallarà al trànsit a l'hora de 
les entrades i de les sortides.

Els vehicles s'hauran d'estacionar al llarg del carrer 
de Sant Bernat.

L'alumnat, amb mascareta i mantenint la distància 
de seguretat, es dirigirà, ordenadament, a 

l'entrada del centre.

Cap altre membre de la unitat familiar o 
acompanyant tindrà accés al recinte escolar.



  

ENTRADES I SORTIDES (COVID-19)

En el moment d'entrar a l'Escola es comprovarà la 
temperatura (amb termòmetre d'infrarrojos, sense 

contacte) a tot l'alumnat.

A l'entrada de cada mòdul hi haurà instal·lat un 
dispensador de gel hidroalcohòlic.

Les sortides seran esglaonades començant pels 
més petits i acabant pels més grans.

Qui els vingui a recollir ha de dur posada la 
mascareta i mantenir la distància de seguretat.



  

PUNTUALITAT I RETARDS

La puntualitat és un valor de respecte vers els 
altres membres de la comunitat i cap a un mateix.
Agrairem puntualitat en les entrades i sortides del 

centre.

Els retards s'hauran de justificar amb una nota 
escrita a l'agenda i signada pel pare, mare o 

tutor/a legal de l'alumne/a.

És molt important ser puntuals per no interferir en 
el normal i bon funcionament de les classes.



  

ORGANITZACIÓ DE L'ESCOLA

L'escola es divideix en tres tutories:

PETITS: Educació infantil amb 7 alumnes
(2 a P3, 3 a P4 i 2 a P5)

MITJANS: Educació Primària amb 11 alumnes
(5 a 1r, 2 a 2 i 4 a 3r)

GRANS: Educació Primària amb 8 alumnes
(3 a 4t i 5 a 5è)  



  

 



  

FESTES A L'ESCOLA I ALTRES ACTIVITATS
(La celebració i realització d'aquestes estarà en funció de la situació 

epidemiològica del moment)

BIBLIOBÚS (divendres 15h 30' a 18h 30') 

AGENTS RURALS

CASTANYADA A L’ESCOLA  30 d’ OCTUBRE del 2020
Exposició i Tastet de tardor

    CASTANYADA A CAL DIABLE
        

 FIRA DE NADAL i CANTADA 18 de DESEMBRE del 2020

TIÓ 21 de DESEMBRE del 2020

TEATRE (Petits)

(...)



  

(...)

CARNAVAL del 8 de FEBRER AL 12 de FEBRER del 2021

PROJECTE TRANSVERSAL del 15 al 19 de MARÇ 2021

TEATRE (Mitjans) 

TEATRE (Grans)

PASQUA (LA MONA)  26 de MARÇ del 2021

SANT JORDI 23 d' ABRIL del 2020

TALLER CONSELL ESPORTIU DE L'ALT PENEDÈS

COLÒNIES (Lloc i data a determinar)

FESTA «AQUÀTICA» i FESTA DE FI DE CURS – 22 de JUNY del 2021



  

«COSETES»

Eix Transversal
Conferències / Presentacions (2+1)

 Sortides d'entorn
Esmorzars saludables

Fruita i Llet a les escoles
Biblioteca i Bibliobús

English des de P3
Koalatext, Innovamat i altres plataformes digitals

Lectura i escriptura a «El Roure»
Hort, Compostador i Reciclatge

CLAKI (Nou Verd) – Recollida d'oli / Fundació SEUR



  

SEP (SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT)

És un reforç flexible, temporal i preventiu que els 
mestres organitzem a partir d'uns mecanismes 

d'identificació i d'avaluació.

HORARI SEP

Dilluns de 12h 30' a 13h 00' Cicle inicial
Dijous de 12h 30' a 13h 00' Cicle mitjà

Divendres de 12h 30' a 13h 00' Cicle superior

Les classes de SEP començaran al 5 d’octubre i 
finalitzaran el 28 de maig.



  

SENSE LLIBRES – APORTACIÓ FAMÍLIES

Material escolar subvencionat per l'Ajuntament de Pontons, 
per als alumnes censats al municipi.

 La família haurà d'aportar, en un sol pagament, una quota de 
50€ (com a màxim, en funció del romanent que quedi del 

pressupost en curs), per poder fer front a la resta de despeses 
que no cobreix la subvenció.

Forma de pagament:  ingrés per transferència, per finestreta o 
caixer automàtic el gener o febrer del 2021

Núm. de Compte: ESXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Concepte: Aportació família xxxxxx curs 2020-2021

(50€/35€/25€/15€)  1 fill/a 50€, 2 fills/es 85€, 3 fills/es 110€ i 4 fills/es 125€



  

EN FORMA

Pla Català de l'Esport a l'Escola (PCEE)

EDUCACIÓ FÍSICA:

  DIJOUS de 9h 30' a 11h 00' - 1r, 2n i 3r

DIVENDRES de 9h 30' a 11h 00' - 4t i 5è

PSICOMOTRICITAT:

DIVENDRES de 15h 00' a 16h 30' – P3, P4 i P5

PISCINA :
 9 Sessions al Complex Aquàtic de Vilafranca
(de l'11 de FEBRER al 22 d'ABRIL del 2021)



  

LLIURAMENT D'INFORMES

Educació infantil: Finals de gener i Finals de juny
Educació primària: 21 de desembre, 26 de març i 

29 de juny

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I ENTREVISTES

Direcció: Dijous d'11h a 12h i 
Divendres de 15h a 16h (amb cita prèvia)

Tutories i Mestres: Dilluns de 12h 30' a 13h 30'
(amb cita prèvia)

Cada família serà convocada, com a mínim, a una 
entrevista al llarg del curs.



  

MENJADOR

L’horari del menjador és de 12h 30' a 15h 00'.
Hi ha servei de monitoratge.

Els alumnes que de manera no regular utilitzin 
aquest servei  ho faran saber per mitjà d'una nota 

escrita, a l'agenda escolar.

El pagament s'efectuarà per transferència, 
finestreta o en metàl·lic els dies 11 de cada mes, 

de 9h a 9h 30', al menjador de l'escola.

El menú del mes el podeu consultar al web de 
l'escola.



  

NORMES DE SALUT
Quan un nen/a estigui malalt/a o presenti algun 

símptoma dels que  s’indiquen  a  continuació,  no  
podrà  assistir  a  l’escola: Febre, vòmits, diarrea, 

infeccions a la boca o erupcions a la pell (excepte si 
porten informe del metge on s’indiqui que no són 

contagioses), conjuntivitis, polls, ...
No es donarà cap tipus de medicament a cap 
alumne/a si no es porta una nota signada pels 

pares o tutors amb la dosi i l’horari corresponent, 
juntament amb la prescripció mèdica.

És convenient informar si l’alumne/a té alguna 
al·lèrgia o intolerància. 



  

PROTOCOL COVID-19 – Principis bàsics de 
prevenció i higiene

Distanciament físic: la distància física interpersonal 
de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire 

lliure, s'estableix en 1,5 metres en general.

Higiene de mans: Es tracta d’una de les mesures 
més efectives per preservar la salut dels alumnes, 
així com la del personal docent i no docent.

Ús de mascareta: Recomanable a l'Educació infantil 
i obligatòria a Primària, pel personal docent i no 

docent i per a qualsevol persona que entri al 
recinte escolar.



  

PROTOCOL COVID-19 – Grups estables



  

PROTOCOL COVID-19 – Zona d'esbarjo

Tots els grups sortiran d’11h a 11:30h garantint-ne 

l’agrupament per grups estables.

El grup d’Educació infantil jugarà al pati d’infantil.

Els grups d’Educació primària es repartiran la pista 

de terra, el bosquet i la zona de construccions. 

S’establiran torns segons els interessos de 

l'alumnat.



  

PROTOCOL COVID-19 – Ventilació, neteja i 
desinfecció

Les tasques de neteja estan encomanades a 
l'Ajuntament de Pontons.

El Pla de neteja i desinfecció contempla dues 
actuacions dels equips de neteja (espais comuns, 

aules, lavabos i patis) al llarg de la jornada.

Igualment queda garantida la neteja i desinfecció 
dels diferents materials d'aula i d'esbarjo. 



  

PROTOCOL COVID-19 – Detecció possibles casos

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat 
de salut dels seus fills i filles.

A l’inici de curs signaran una declaració 
responsable i disposaran d’una llista de 

comprovació de símptomes:

Febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, 
congestió nasal, mal de coll, mal de panxa, vòmits, 

diarrea, malestar general o dolor muscular



  

PROTOCOL COVID-19 – Detecció possibles casos

En el cas que algun membre del centre comenci a 
desenvolupar símptomes compatibles amb la 
COVID-19 caldrà seguir el següent protocol:

1. S’aïllarà de la resta de gent i es situarà a la sala 
de mestres, en la qual només hi podrà entrar 
l’adult responsable.

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la 
persona que ha iniciat símptomes com a la 
persona que quedi al seu càrrec).

3. S’informarà a direcció.



  

PROTOCOL COVID-19 – Detecció possibles casos

4. Es contactarà amb la família per tal que vingui 
a buscar l’infant.

5. En cas de presentar símptomes de gravetat es 
trucarà també al 061.

6. Es contactarà amb el Servei territorial 
d’Educació per informar de la situació, i a través 

d’ells amb el Servei de Salut pública.

7. Caldrà omplir el document de seguiment de 
casos.



  

PROTOCOL COVID-19 – Detecció possibles casos

Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de 
convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 

14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat 
possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres 
del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament 
domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim 

d’incubació del virus.

Si dos membres de dos grups diferents que comparteixen 
un mateix espai tenen un resultat positiu de la PCR, el 

Servei de Vigilància Epidemiològica farà una valoració i es 
podria recomanar l’aïllament domiciliari dels grups 

d’aquell espai durant 14 dies.



  

COMUNICACIONS

Les famílies rebran, principalment, la informació 
via WEB i/o correu electrònic.

  Les informacions que només es puguin passar en 
paper, i que afectin a tots els alumnes, es donaran 

al germà/germana més petit/a.

AGENDA: Via de notificació preferent família-
escola (Les notes han d'estar signades i amb data).

Cal revisar de manera periòdica la carpeta, agenda, 
bossa del vostre fill/a i correu electrònic per tal 

d’estar al corrent de totes les informacions. 



  

COMUNICACIONS

          http://agora.xtec.cat/escolaelrouredepontons

escolaelrouredepontons@xtec.cat

a8053431@xtec.cat

  Telèfon    93 898 78 83

http://agora.xtec.cat/escolaelrouredepontons
mailto:escolaelrouredepontons@xtec.cat


  

TORN OBERT DE PARAULA



  


