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GUIÓ REUNIÓ CICLE INICIAL
AMB LES FAMÍLIES

DOCENTS QUE INTERVENEN AL CICLE:

Joan Pedrón, Marta Folgarolas, Anna Ausió, Judit Vázquez i Berta Rapesta

● MESTRA  D’Ed. FÍSICA: Ivette Culí

● MESTRA D’Ed. ESPECIAL: Dolors Planas

● DOCENTS DE CODOCÈNCIA: Marta Folgarolas i Anna Ausió

● MESTRA DE MÚSICA: Anna Ausió

● MESTRA D’ANGLÈS: Berta Rapesta

PLA D’OBERTURA:
● Entrades i sortides: Carrer de Vilanova de Sau. * No es pot entrar per la

Plaça Roviretes, si no van amb la Dolo. No podran entrar a dins, la Dolo
els recollirà a fora. S’ha d’accedir per les portes del pati. A partir de les
16:30h no s’obrirà la porta a ningú que s’hagi descuidat alguna cosa.

● Mesures preventives: es posarà gel a l’entrada. La responsabilitat de
portar l’alumne/a al centre, en bon estat de salut, és de la família per
això signaran una declaració responsable i la firmaran a través del TPV.
El requisit d’accés al centre és no tenir simptomatologia compatible
amb la Covid. Si algun alumne/a té algun símptoma, s’avisarà a la
família.
* Molt important: les famílies han d’informar, el més ràpid possible, a la
direcció del centre en cas que tinguin algun positiu al grup familiar o
amb simptomatologia aplicable a la Covid.
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En cas d’un positiu a l’aula es confinarà el grup (si han estat en
contacte durant 48 hores anteriors). En cas de contacte estret d’un
positiu però el resultat és negatiu, es confinarà només l’alumne/a.

● L’ús de mascareta és obligatori a Primària i Secundària. A les activitats
d’educació física i a l’aire lliure amb el grup estable poden estar sense
mascareta. Al pati, grups barrejats però amb mascareta tan a PRI i
ESO.

● Continuarem esmorzant a l’aula, recordem que sigui un petit esmorzar
perquè el temps de contacte sigui més reduït.

● Eines de seguiment educatiu en cas de confinament: Es farà una
videoconferència a les 9h i a les 15h (si som a l’escola, pot ser que
estiguem fent una sortida a l’entorn). Es faran trucades si es creu
convenient. Es penjarà la feina d’aula al Classroom.

● Menjador: no compartiran utensilis, no es rentaran les dents, menjaran
amb el grup estable i es prendran totes les mesures. El Pla de menjador
també estarà penjat al bloc.

● Les famílies no poden accedir a l’interior del centre, a no ser que
tinguin cita prèvia amb algun docent. L’entrada i sortida ha de ser
ràpida i evitant aglomeracions. Només pot venir una persona per
família a acompanyar els alumnes de P3 a 2n. De 3r a 2n d’ESO
entenem que vénen sols.

● La higiene de les mascaretes a casa:
○ Quirúrgiques o higièniques (roba) són d’ús diari i s’han de

renovar diàriament.
○ Portar una mascareta de recanvi a la motxilla.

S’anirà modificant en funció de l’evolució de la pandèmia i de les directrius
dels Dept. de Salut i Educació. Estarà penjat al bloc i també hi haurà
infografia amb el més rellevant.

Demanem molta responsabilitat, adaptació i confiança a les famílies ja
que serà un curs amb incerteses però que, malgrat tot, vetllarem i
garantirem la qualitat educativa i d'aprenentatges dels seus fills i filles en
un entorn segur.
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HORARI…

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Matí 9h a
12:45h

9h a
12:45h

9 a 13h 9h a
12:45h

9 a 12:45h

Tarda 15h-16:30 15h-16:30 15h-16:30 15h-16:30

L’horari d’aula us el compartirem properament però recordeu que és
flexible, mantenint les hores que tenim destinades a cada àmbit.

TREBALL A L’AULA…

• Importància de la lectoescriptura.
• Pla Lector (un cop al mes).
• Matemàtiques amb el sistema d’Innovammat.
• Medi Natural i Social. L’Escola i els carrers dels nens i nenes. (1r) El poble i

les fonts (2n)
• Rodajocs.
• Anglès i castellà (només a primer) sense llibres.
• Classroom. Correu d’ús exclusiu per l’escola per la plataforma Gsuite i així

poder treballar amb les aplicacions Google. Nou correu amb domini
@iemossencinto. A 1r crearem un correu d’ús exclusiu per a cada
alumne, el qual els hi farem arribar amb la seva contrasenya.
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TEATRES, SORTIDES i COLÒNIES…

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

AQUÀRIUM (1r i 2n)
4 de novembre 2021

DESGEL (1r i 2n)
(dansa)
7 de febrer 2021

CAMINA DESCALÇ (1r)
Maig de 2021

LES CROQUETES
OBLIDADES (1r i 2n)
(teatre)
3 de desembre 2021

DIJOUS LLARDER
(1r i 2n)

COLÒNIES (2n)
Alberg Coma-ruga
9 i 10 de maig 2021

COBRAMENTS TPV…

● MATERIAL ESCOLAR:

■ 3era setmana de setembre

■ 1era setmana de febrer

● SORTIDES:

■ 2a setmana d’octubre:  quota sortides (un sol pagament)

■ 2a setmana de novembre , només segon, 1era quota de
colònies  i la segona quota serà al març o a l’abril.

INFORMACIONS DIVERSES...

● Totes les autoritzacions es signen per TPV escola. Han de signar totes les

que rebin encara que ja les haguessin signat cursos anteriors. Les

úniques que han de signar en paper són: autorització prendre
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medicaments i absència per motius familiars. Més endavant, caldrà signar el

paper de les sortides anuals i colònies. Esperem poder-les fer amb normalitat i

seguretat però es poden veure alterades també degut a la pandèmia.

● Portar ampolla d’aigua. Degut al Covid, precintarem la font del pati i

no es podrà veure aigua de les piques de les aules directament, per

tant els alumnes poden portar una ampolla d’aigua per veure.

● Agenda: pensar a mirar-la cada dia.

● Mascareta de recanvi en una bossa.

● Poden seguir portant coca el dia del seu aniversari però només es

podrà repartir dins el grup estable i menjar a la seva aula. Només la

podrà manipular l’alumne que celebra el seu aniversari o la mestra.

● Cal portar certificat mèdic per al·lèrgies, intoleràncies, etc. Cal

notificar qualsevol canvi al respecte al tutor/a.

● Aplicació menjador. Gestió del pic-nic: es gestionarà des de l’app. Els

fixes per defecte ja els compten que volen pic-nic, si no el volen des

de l’app han de treure la creu i si no, no han de fer res. Els esporàdics

que el volen aquell dia han de marcar la creu des de l’app.

● L’horari de cada docent i  el seu correu el trobareu al NODES.
● Pensar a mirar l’agenda cada dia.
● Posar vetes a les jaquetes i a la bata.
● Mitjons antilliscants, vambes i roba còmode per fer Ed.Física i mitjons

antilliscants per fer la Música.
● Notificar qualsevol canvi tant mèdic, telèfons, residència,…
● Recepta mèdica o una autorització del metge per els medicaments.
● Beques esport fins el 24 de setembre es poden demanar. Info al Nodes.
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● Molta importància al Nodes és el mitjà de comunicació oficial amb les

famílies. Hi està TOT penjat. Aquest és l’enllaç:

https://agora.xtec.cat/institutescolamossencinto/S’han de subscriure

per rebre notificacions d’informacions noves.

RECORDEM i RECOMANEM seguir el compte de l’IE al twitter :

@iemossencinto on s’informa de les novetats, activitats que fan els

alumnes al moment...Explicar els nous espais que tenim: aules de baix

més àmplies, aula taller, aula informàtica, plàstica, lab, àgora al pati.


