
Inici de curs 

2021-22 

Cicle Mitjà  

3r i 4t 

Dimarts, 28 de Setembre  de 2021 



BENVINGUDES 

FAMÍLIES!! 

 

-Què explicarem? 

● Presentació docents 
● Recordem Protocol Covid 
● Calendari i festius 
● Horaris  

● Sortides i activitats 
● Aspectes a tenir en compte 
● Recordatori EDVOICE i 

contacte famílies 
● Torn obert de preguntes 



DOCENTS 

Docents Matèries 

Laia Serra 

laia.serra@iegreda.cat 

Tutora de 

3r 

Rosa Mª Juanola 

rosamaria.juanola@iegreda.cat 
Tutora de 4t 

Quins docents hi ha a Cicle Mitjà? 
 
 De forma puntual 

Docents Matèries 

Victòria Morer 

victoria.morer@iegreda.cat 
Música 

Eduard Galobardes 

eduard.galobardes@iegreda.cat 
Educació Física i 

suport 4t 

Anna Camps 

anna.camps@iegreda.cat 
Plàstica CM i suport 

i valors 3r 

Normal Pujolràs 

norman.pujolras@iegreda.cat 

 

Religió i suport 4t 

Altres suports SIEI, EE, Logopèdia 



Recordem el protocol  covid: ENTRADES AL CENTRE 

Entrada principal Entrada INF/PRIM 

ESO SIEI 5è/6è P3/P4 
 

P5/4t 
 



PROTOCOL COVID: punts importants  

● El centre ha elaborat un pla d’actuació que es pot consultar a la web de l’escola. 

● Els nens i nenes que no es troben bé de salut no han de venir a l’escola (declaració 

responsable) 

● Farem rentat de mans al llarg del dia. A tots els espais del centre hi ha dispensadors de gel 

hidroalcòholic. Es seguiran les mesures de seguretat descrites al Pla d’ Actuació de centre. 

● Cal que arribin sempre amb mascareta i seguir les indicacions del centre i de salut.  

● El grup-classe del vostre fill/a és estable i només es poden barrejar amb alumnat  d’altres 

grups de forma puntual (Patis i racons cicle mitjà) seguint els protocols de seguretat 

establerts. 

● Es recomana portar una cantimplora o ampolla d’aigua d’ús individual. 

● RECORDEU canviar/rentar la mascareta cada dia. 

 

 

https://www.iegreda.cat/mesures-covid/


CALENDARI I FESTIUS 
https://www.iegreda.cat/calendari/ 

Ítem Dies 

Curs escolar 13/09/21 fins el 22/06/22 

Nadal 23/12/21 fins el 09/01/22 

Setmana Santa 11/04/22 fins el 18/04/22 

Dies festius de 

lliure disposició 

OCT: 11/10/21,  DES:07/12/21,     FEB: 25/02/22,       MARÇ: 21/03/22,                

MAIG : 02/05/22 

Jornada intensiva 22 de desembre i el mes de JUNY del 09/06/22 al 22/06/22 

https://www.iegreda.cat/calendari/


HORARIS 

Ítem Dates, hores i altres 

SEP/RACONS  

 

A partir d’octubre: dimecres i divendres de 12:30 a 13:15h 

EF  

 

3r - Dijous tarda 

4t - Dilluns tarda 

TALLER ESTUDI  

 

A partir d’octubre per alumnes de Cicle Mitjà: els  dimarts i 

els dijous de 16:30 a 17:30 a l’aula SIEI 

EXTRAESCOLARS 

  

Zumba i Poliesport 

https://www.iegreda.cat/extraescolars/


SORTIDES I ACTIVITATS 

Sortides 

IME (zona Olot) 

Final de curs (pendent de confirmar) 

Activitats 

Lluèrnia 

Taller de Corrandes (4 sessions) 

                           Programa Sigues tu 

              Temps de Cercle (activitat mensual) 



ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

3r DIMARTS 

3r: Dijous 
4t: Dilluns 

CONTINGUTS I 

APRENENTATGES 

NO portar res! 

HÀBIT + AJUDAR 
(No fer) AGENDA + 

CONTROLS 
SIGNATS 



ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

Què podem fer si hem d’estar confinats a casa uns dies? 

 

● Mantenir el contacte amb les tutores (e-mail o Edvoice) 

● Utilitzar el PADLET : web IE Greda - Bloc 1,2 o 3 - Padlet - Curs - 

Contrasenya 

● Fer les fitxes de treball que doni la tutora 

● Acabar feines pendents 

● Llegir i estudiar 



VIDEOCONFERÈNCIES 

Es faran videoconferències utilitzant el correu de les famílies.  

Comentarem les tasques que van fent i repassarem temes d’anglès. 
Per exemple: A 4t hem programat 4 sessions: dues el dimecres i dues el divendres. 

 
DIMECRES:     Matí: a les 9:15     o      Tarda: a les 3h 

 

DIVENDRES:  Matí: a les 10:15   o      Tarda: a les 3h 

 



CONTACTE Família - Escola 

● Agenda  
 

● EdVoice (introduir NOU CODI) – via més immediata 

 
● Correu electrònic (e-mail) tutores 

 
● En cas de canviar el telèfon de contacte o el correu electrònic, fer-ho 

saber a les tutores. 
 
● Quan es canvia de domicili, notificar la nova adreça. 



TORN DE PREGUNTES 



Gràcies per la vostra atenció! 

www.iegreda.ca
t 

http://www.iegreda.cat
http://www.iegreda.cat

