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suport i hort

IMMA:
Mestra de 
suport i anglès 
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Llenguatge i 
suport  

ANNA: 
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NORMAN: 
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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



HORARI



ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Posar nom i veta
Cada dia

NO portar res!

Puntualitat
Carmanyola 

per l’esmorzar
Cantimplora amb aigua 



CAL PORTAR

2 Capses 
Mocadors paper

Roba: pantalons, samarreta i 
roba interior

2 paquets 
tovalloletes

TOT MARCAT AMB EL NOM 

Bossa amb roba de recanvi Mitjons antilliscants



Protocol Covid: punts importants

PRENEM LA TEMPERATURA MASCARETA NETA CADA DIA

GEL ENTRANT I SORTINT DE L’AULA

SI HI HA FEBRE QUEDA’T A CASA PORTAR CANTIMPLORA

PROTOCOL ESCOLA

GRUP ESTABLE

https://view.genial.ly/5f53c7034c42ef0d845d3710/guide-resum-pla-dobertura-ie-greda-curs-20-21


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.



MATERIAL COMUNITARI
Aquest material (de treball i de joc) és utilitzat 

pels alumnes i el tenim a l’escola.

Els alumnes es desinfecten les mans abans 

i després de la seva utilització.

  



ESMORZAR
Dia de la FRUITA.

Recordem: 



PATI
Els nens i nenes de P3, P4 i P5 compartiran les zones 1, 2 i 3 del pati. 

Utilitzarem mascareta durant les estones de pati. 



PSICOMOTRICITAT
- P3: DIMECRES
- P4: DIJOUS
- P5: DIMARTS 

IMPORTANT PORTAR 
SAMARRETA DE L’ESCOLA, 
BAMBES ESPORTIVES AMB 
VELCRO I ROBA CÒMODA.



• Partim d’una proposta (objecte, escultura, 

    obra d’art, imatge....).

• Entre tots els alumnes decideixen què volen 

aprendre.

• El mestre fa de guia.

• Motivació per aprendre el que més els interessa. 

PROJECTE ÀLBER



SEP  I  RACONS
Dimecres i divendres 

acabem a 13:15h.

Grups barrejats de P3, P4 i P5

- Expressió oral

- Plàstica

- Steam

- Música

- Joc Simbòlic 

RACONS 



COL.LABOREU AMB L’EDUCACIÓ DEL 
VOSTRE FILL/A: 

Aprofiteu les situacions del dia a dia per...

❖Parlar: anar a comprar, anar a passejar, preparar el sopar, 
explicar què heu fet durant el dia...

❖Llegir: llegiu contes als vostres fills, cartells, tiquets de la 
compra, propaganda, cartes, notícies... 

❖Escriure (P5): dues lletres, paraules curtes, algun llistat, 
paraules relacionades amb el projecte….



SORTIDES I ACTIVITATS

Sortides

IME (la faràndula, teatre, els colors del 
parc nou, jardí de plantes aromàtiques, 

etc.)

Final de curs 

Activitats

Lluèrnia

Audicions en el centre

Activitats d’educació emocional (el cos, 
emocions i família) 



Comunicació amb les famílies



RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA

INFORMES

● A Educació infantil es lliuren dos informes: al desembre i al juny.

ENTREVISTES

● La tutora farà una entrevista anual amb la família. 

● Es poden concertar altres entrevistes d’acord amb la tutora sempre que sigui necessari, 

amb cita prèvia.

● No es permet l’assistència d’alumnes a les entrevistes dels pares amb la tutora.



CORREU
Qualsevol comentari, pregunta o informació que vulgueu fer podeu enviar un 
mail a la tutora i us contestarà:

- P3: eva.juanola@iegreda.cat
- P4: mari.velasco@iegreda.cat
- P5: elena.jornet@iegreda.cat

TELÈFON DE L’ESCOLA: 665 973 325

EDVOICE
- Comunicació amb la tutora.
- Per rebre informacions del grup o de l’escola (sortides, festes…)
- Revisar cada dia. 

.

mailto:elena.jornet@iegreda.cat


● 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



CIRCULARS
Les rebreu a través de l’edvoice, correu i/o paper.

AFA (Associació de Famílies)
● Col·labora estretament amb l'escola: compra de materials, festes...
● Avantatges pels socis amb descomptes en les sortides.
● Ofereix i organitza les extraescolars.
● Cohesiona la comunitat educativa i fomenta la participació. 

US CONVIDEM A FORMAR PART DE L’AFA DEL 
                              VOSTRE I NOSTRE INSTITUT ESCOLA.
                    TOTS HI GUANYEM!



ASPECTES A TENIR EN COMPTE

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

● Mantenir el contacte amb la tutora via mail, telèfon, edvoice...
● Utilitzar el PADLET : web IE Greda - Padlet - Clicar curs - contrasenya
● Fer les fitxes de treball que doni la tutora.



Torn de preguntes



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

www.iegreda.cat


