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Continguts de la reunió: 
  

1. Grups de convivència.  

2. Què han de portar els alumnes? 

3. Organització d’entrades i sortides. 

4. Organització de patis. 

5. Mesures d’higiene dins l’aula. 

6. Mesures d’higiene als lavabos. 

7. Símptomes compatibles amb la Covid-19. 

8. Pla d’actuació en cas de detectar un cas de Covid-19. 

9. Quan no es podrà anar a l’escola? 

10. Aspectes Acadèmics. 

11. Altres informacions. 

12. Plataforma Educamos. 

 

 



Grups de convivència 

� Considerem grup de convivència o grup estable el conjunt 
d’alumnes d’una mateixa aula que conformen un nivell/curs. 

 

 



Què han de portar els alumnes? 

1. Mascareta (voluntària). 

2. Ampolla petita d’aigua reutilitzable amb el tap subjecte (que no sigui de 
vidre). 

3. Bossa de recanvi. 

4. Motxilla de l’escola amb la bosseta de l’esmorzar i l’ampolla dins. 

5. Bata per a activitats de plàstica. Ha de ser amb goma al coll i als punys i sense 
botons. 

MENJADOR: 

• Un llençol amb goma (mida bressol aprox.:1,30x60cm) marcat amb nom i 
cognoms  amb algun distintiu perquè el nen/a el reconegui). 

• Pitet amb goma (cada dia el porten a casa per rentar). 

 

 

*Tot ha d’anar marcat amb nom i cognoms. 



Organització d’entrades i sortides 

Les entrades i sortides seran esglaonades. Els mestres controlaran la 

temperatura a l’entrada i aplicaran gel hidroalcohòlic. En el cas d’arribar 

tard, haureu d’esperar fora de l’escola i els nens entraran per la porta 

principal quan se’ls avisi. 

 
Curs 
nivell-
grup 

Horari 
d’entrada 

Accés 
d’entrada 

Hora de 
sortida 

Accés 
sortida 

P3  8:50h-14:50h porta infantil 12:45h-16:45h porta infantil 

P4 8:50h-14:55h columnes 
parròquia 

12:50h-16:50h columnes 
parròquia 

P5 8:50h-14:50h escales 
parròquia 

12:55h-16:55h escales 
parròquia 



Organització d’entrades i sortides 



 Organització de patis 

• Cada grup de convivència ocuparà un espai determinat en el pati. 
 
• No es podran utilitzar les fonts. 
 
• Cada grup de convivència tindrà la seva capsa de joguines. 
 

Curs Horari Lloc Accés 

P3  11:20-11:50 Terrasseta P3 (lloc 
assignat) 

P4 11:20-11:50 
 

Pati gran (lloc 
assignat) 

Pont 

P5 11:20-11:50 
 

Pati gran (lloc 
assignat) 
 

Escala terrasseta 



Mesures d’higiene dins l’aula 

1. Ventilació a les classes (cinc cops al dia durant 10 
minuts). Les portes estaran sempre obertes. 

2. Aplicació de gel hidroalcohòlic cada vegada que 
entren i surten de la classe. 

3. Rentada de mans com a mínim cinc cops al dia. 

4. Neteja i desinfecció dels espais utilitzats. 



Mesures d’higiene als lavabos 

• L’aforament màxim serà de 2 persones. 

• No es podrà beure de les aixetes. 

• Es reforçarà el servei de neteja. 

 



Símptomes compatibles amb la 
COVID-19 



Pla d’actuació en cas de 
detectar un cas de COVID-19 

Si el vostre fill/a presenta símptomes: 

• Es portarà a un espai separat d'ús individual. 

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

• Se us trucarà perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en 
contacte, el més aviat possible, amb el vostre CAP.  

• Tan bon punt hi hagi diagnòstic mèdic, cal comunicar-ho a 
l’escola. 

• Si els símptomes són greus es trucarà al 061 i se us avisarà 
d’aquest fet. 



Quan no es podrà anar a escola? 

• En presentar símptomes compatibles amb la 
Covid-19. 

• En cas d’estar aïllat per donar positiu en Covid-
19. 

• Estar a l’espera de resultat de PCR. 
• Conviure amb una persona diagnosticada. 
• Estar en quarantena domiciliària. 



Aspectes Acadèmics 

� En cas de confinament: es farà servir el Google Classroom 
(us facilitarem un correu escola-arrels de l’alumne) i es faran 
classes online seguint amb el continguts curriculars. 

� No es farà la complementària d’activitats aquàtiques.  

� No es faran sortides fora de l’escola. 

� Els llibres ja estan a l’escola. 

� El gabinet psicopedagògic es coordinarà amb la tutora per 
fer el seguiment dels alumnes. 

 

 



Altres informacions 

� Mitjançant el correu electrònic la tutora us demanarà entrevista personal per 
parlar sobre l’evolució del vostre fill/a. Ja us facilitarem l’horari de la tutora per 
fer les entrevistes. 
 

� Qualsevol notificació que volgueu fer arribar a la tutora del vostre fill/a haurà de 
ser mitjançant una nota que portarà a la ma. 
 

� Si fos una notificació referent a menjador o secretaria ho heu de comunicar 
directament a recepció. 

� Custòdia: es manté aquest servei, qualsevol informació us heu de dirigir a 
recepció. Hauran de portar la mascareta posada. 

� Menjador: responsable: rubiox@escola-arrels.cat 

� Extraescolars: rebreu informació de les pròpies associacions o si esteu 
interessats, podeu posar-vos directament en contacte amb: 

� aearrelscongres@gmail.com 

� aefs.arrels@gmail.com 

mailto:rubiox@escola-arrels.cat
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Plataforma Educamos 

� Mitjà de comunicació habitual escola-família. 

� Descarregar App al mòbil per rebre notificacions i comunicar 
les absències i els retards. 

� Us farem arribar una contrasenya personal  i intransferible. 

� Qualsevol comunicació  per part de l’escola es penjarà en 
aquesta plataforma. 

� Rebreu un mail amb els passos a seguir. Només ho hauran de 
fer els alumnes que NO tinguin germans grans en el centre 



Entre tots ens hem d’adaptar a les circumstàncies actuals. 

Comptem amb vosaltres! 

Moltes gràcies! 
Equip d’Educació Infantil 

 


