
Inici de curs 
2021-22

Cicle Superior 
5è i 6è

Dilluns, 27 de setembre de 2021



BENVINGUDES FAMÍLIES

Docents Matèries

Mireia Obrador
mireia.obrador@iegreda.cat Tutora de 5è

Ester Vilar
ester.vilar@iegreda.cat Tutora de 6è

Quins docents hi ha a cicle superior?

De forma puntual

Docents Matèries

Victòria Morer
victoria.morer@iegreda.cat Música

Eduard Galobardes
eduard.galobardes@iegreda.cat Educació física

Marta Manera
marta.manera@iegreda.cat SIEI

Mònica Feu
monica.feu@iegreda.cat

Neus Garcia
neus.garcia@iegreda.cat

Suport 

mailto:monica.feu@iegreda.cat


Què explicarem? ● Presentació docents
● Recordem Protocol Covid
● Calendari i festius
● Horaris 
● Sortides i activitats
● Aspectes a tenir en compte
● Presentació EDVOICE
● Torn obert de preguntes



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

ESO SIEI 5è/6èP3/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. 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 de Cicle Superior)

● 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 09/04/22 fins el 18/04/22

Altres dies 
Festius 

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 mes de JUNY del 09/06/22 al 22/06/22

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


HORARIS 

Ítem Dates, hores i altres

SEP/RACONS 
(grup 5è i 6è)

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

EF 
(samarreta IE Greda)

5è - Dimecres tarda
6è - Divendres matí (cada 15 dies pavelló)

TALLER ESTUDI 
(nou grup estable)

A partir d’octubre: cicle superior dilluns i dimecres de 16:30 a 
17:30 a l’aula SIEI

EXTRAESCOLARS
(nou grup estable)

5è i 6è - Mecanografia els dijous de 12:30 a 13:30h
5è i 6è - Zumba els dijous de 12:30 a 13:30h

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


SORTIDES i ACTIVITATS

● Com informar-se a la biblioteca (octubre)

● Visita a l’hospital (desembre)

● Audició Allegro 6è ( desembre)

● Can Trincheria (gener)

● Teatre Polzet (febrer)

● Escape Room - Parc Nou (març)

● Seguim la pista - cursa d’orientació (abril)

● Audició La Cobla 5è (maig)

● Xerrada internet segura.



ASPECTES A TENIR EN COMPTE

● Educació física al Pavelló.  Alumnes de 6è quinzenalment

● Portar la samarreta de l’escola quan fan educació física.

● Racons: de robòtica, llengua i informàtica

● SEP:  treball d’expressió escrita

● Pels aniversaris els alumnes no podran portar res.

● Dimarts dia de la fruita.

● Puntualitat al matí.

● Hàbits d’estudi i treball a casa.

● Informes s’enviaran per correu electrònic.



ASPECTES A TENIR EN COMPTE

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

● Mantenir el contacte amb les tutores 
● Utilitzar el CLASSROOM : accés a aula virtual amb correu/contrasenya
● Fer les fitxes de treball que em doni la tutora
● Acabar tasques pendents
● Llegir i estudiar



EDVOICE

● A cada família se li donaran 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.



TORN DE PREGUNTES



Gràcies per la vostra atenció!

www.iegreda.cat

http://www.iegreda.cat

