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EDUARD
Educació 

física

VICTÒRIA 
Música i suport

CRISTINA
Tutora 2n
i d’anglès

GEMMA
Tutora 1r

DOCENTS

ADRIANA 
Suport



Entrada a l’escola



Recordem el protocol  covid: entrades al centre
Entrada principalEntrada INF/PRIM

ESO SIEI 5è/6èP3/P4 P5/4t



Funcionament de l’aula



Protocol Covid: punts importants

MASCARETA NETA CADA DIA

GEL ENTRANT I SORTINT DE L’AULA

SI HI HA FEBRE QUEDA’T A CASA

PORTAR CANTIMPLORA



TAMBÉ RECORDEM
Que la família ha d’ajudar a l’alumne a:

                Rentar-se les dents mínim 2 cops al dia.

          Dutxar-se freqüentment i ensabonar-se bé.

        Portar les ungles ben tallades.

              Pentinar-se i revisar que no hi hagin polls.

             CAL CANVIAR-LOS TOTA LA ROBA CADA DIA.



Posar nom i vetaCada dia NO portar res!

Puntualitat
Carmanyola per 

l’esmorzar



• Estoig
• Llapis i goma (es canvien cada trimestre)
• Colors de fusta
• Bolígraf vermell
• Retoladors

Aquest material és de cada nen.

MATERIAL INDIVIDUAL



MATERIAL COMUNITARI

Aquest material és utilitzat pels alumnes 

però és de l’escola.

Els alumnes es desinfecten les mans abans i després 

de la seva utilització.



ESMORZAR
Dia de la FRUITA

Però millor cada dia!!

Recordem: 



A causa de la COVID, el pati està sectoritzat per zones.
Cada dia els nens de 1r i 2n juguen a una zona diferent.

PATI



EDUCACIÓ FÍSICA
- 1r: divendres tarda
- 2n: dimarts tarda
    Important portar samarreta i bambes.

PISCINA (NOMÉS 1r)



DEURES
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

Els nens i nenes portaran els deures a la 
carpeta verda. 



ESCRIPTORS

• 1 dia a la setmana.

• Escrivim sobre diferents notícies, coses que hem fet, un 

conte que s’ha explicat, una imatge donada, temes que 

ens interessen...

• En fem un dibuix a sota.



• Partim d’una proposta (objecte, escultura, 

    obra d’art, imatge, color....).

• Entre tots decidim què volem aprendre.

• El mestre fa de guia.

• Motivació per aprendre el que més els interessa. 

PROJECTE ALBER



ASSiGNATURES

LECTURA

Català, Castellà, Anglès, Mates, 

Plàstica, Medi (projecte), Música, 

Educació Física i Cultura/Valors.

Lectura diària de 30 minuts.

Suport per llegir de manera individual.



SEP  I  RACONS
COMENCEN A L’OCTUBRE

Dimecres i divendres 

acabem a 13:15h.

Cada trimestre farem racons diferents:

- Consciència fonològica

- Experimentació 

- Jocs TIC / taula

Racons 



Sortides

IME (entorn proper)

Final de curs

Activitats

Lluèrnia

Audicions en el centre

SORTIDES



COL.LABOREU AMB L’ESCOLA: 
Aprofiteu les situacions del dia a dia per...

❖Parlar: anar a comprar, anar a passejar, preparar 
el sopar...
❖Escriure: llista de la compra, recepta de cuina, 
tasques a realitzar...
❖Llegir: cartells, tiquets de la compra, 
propaganda, cartes, notícies... 

Llegiu amb ells, llegiu al seu costat.



Comunicació amb les famílies



COM CONTACTAR AMB LA TUTORA

CORREU AGENDA EDVOICE

Les circulars i informacions es donaran per correu o EdVoice.



● A cada família se li donaran 2 codis, un per 
rebre comunicacions del tutor/a i l’altre 
per les comunicacions del centre.
Més endavant potser s’incorpora codi de 
consergeria.

● Les famílies us baixeu l’aplicació al mòbil + 
us feu un usuari a Edvoice amb email + 
contrasenya.

● Un cop creat podreu entrar com a PARES, 
posar els 2 codis i s’obriran 2 espais de xat.

EDVOICE



Torn de preguntes



Gràcies per la vostra 
atenció!

www.iegreda.cat


