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PRESENTACIÓ

Nom: Maria Agustina Riera

Correu electrònic: 
mariera@frajoanballester.com

Aula: Estrelles

Nom: Maria Pau Obrador

Correu electrònic: 
mpobrador@frajoanballester.com

Aula: Niguls

mailto:mariera@frajoanballester.com
mailto:mpobrador@frajoanballester.com


 INICI DE CURS
El curs comença de manera presencial dia 10 de setembre. Començam amb 
l'escenari B, això vol dir mesures més restrictives quant a ràtios i 
distàncies de seguretat. No tots els grups començaran dia 10, hem de fer un 
començament esglaonat per evitar aglomeracions. 

Dia de començament EI EP ESO

dijous 10 6è 1r-2n

divendres 11 5è 3r-4t

dilluns 14 4t (setmana d’adaptació) 5è-6è 2n A-4t A

dimarts 15 1r-2n B-3r-4t B



ADAPTACIÓ 4t INFANTIL
DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18

TOTS EN 3  
GRUPS (1H)

 
9:15H - 10:15H

10:30H - 11:30H

11:45H - 12:45H

TOTS EN 2 
GRUPS (1H45M)

9:15H - 11:00H

11:15H - 13:00H

 TOTS (3H)

9:10H - 12:00H

TOTS (4H)

9:10H - 13:00H

TOTS (5H)

9:10H - 14:00H

No berenam a 
escola, berenam a 

casa

El primer grup si vol, 
pot dur alguna cosa 

per pegar una 
mossegada, el 

segon que venguin 
berenats de casa

Berenar de fruita Berenar Berenar



ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE Setembre i juny

ÉS MOLT IMPORTANT LA 
PUNTUALITAT PER 
EVITAR 
AGLOMERACIONS. 

CURS ENTRADES MATÍ SORTIDES MATÍ

4t EI  9:10H 14:00H

5è EI 9:05H 13:55H

6è EI 9:00H 13:50H



ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE La resta d’any
ÉS MOLT IMPORTANT LA 
PUNTUALITAT PER 
EVITAR 
AGLOMERACIONS. 

CURS ENTRADES MATÍ SORTIDES MATÍ

4t EI  9:10H 12:00H / 13:00H

5è EI 9:05H 11:55H / 12:55H

6è EI 9:00H 11:50H / 12:50H

CURS ENTRADES HORABAIXA SORTIDES HORABAIXA

4t EI  14:40H 16:00H

5è EI 14:35H 15:55H

6è EI 14:30H 15:50H



NORMATIVA COVID



NORMATIVA COVID
● MASCARETA: Amb les noves instruccions, l'alumnat a partir de 1r de primària ha 

de dur mascareta durant tota la jornada. Només se la llevaran per menjar i per 
fer educació física. Tot el personal docent i no docent també n'ha de dur. Els 
alumnes duran mascareta homologada de casa i amb un estoig o bosseta per 
poder-la guardar. Cada dia s'haurà de canviar o rentar, si és de tela. 

● ROBA DE RECANVI: Aquest curs s’ha de dur dins una bossa ZIP amb el nom i la 
guardarem les mestres dins l’aula. 

● FAMÍLIES: Les famílies només entraran a l'interior del centre en cas de 
necessitat, per indicació de l'equip directiu o professorat AMB CITA PRÈVIA i 
seguint sempre les mesures de seguretat. Es durà un registre de les persones 
que accedeixin a l'interior del centre. Les famílies dels infants de 4t d’EI 
sí que podran entrar al centre fins a la porta de l’aula sempre amb mascareta 
i fora símptomes COVID i només un adult per infant.

 



NORMATIVA COVID

● PLA D’ACOLLIDA: Després de tot aquest temps sense veure'ns, com hem fet 
sempre i enguany més que mai, prioritzarem començar el curs amb una bona 
acollida al nostre alumnat treballant i reforçant l'educació emocional i les 
relacions socials ara i durant tot el curs sigui quins sigui l’escenari en 
el qual ens trobem. 
 

● PATIS: Cada grup estable té assignat un horari i una zona de pati diferent. 
Cada setmana els grups aniran canviant de zona de pati. Els grups estables 
només poden tenir interacció entre ells, és a dir, no hi haurà interacció 
amb altres grups. Al pati no es podrà jugar a jocs de contacte ni dur 
juguetes de casa a l'escola. 



NORMATIVA COVID
● SALUT: És molt important tenir cura de la neteja personal. 

Diàriament les famílies prendran la temperatura als seus fills. L'alumnat 
amb febre (>37,5oC) o amb símptomes compatibles amb la COVID-19 ha de quedar 
a casa. Disposam d'una sala d'aïllament que utilitzarem en cas que un alumne 
presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 a l'escola i telefonarem a la 
família per tal que el vengui a recollir i es posin en contacte amb el 
centre de salut. Al centre hi haurà gel hidroalcohòlic a cada aula per a la 
desinfecció de mans. Es ventilaran tots els espais del centre diverses 
vegades al dia per permetre la renovació d'aire.

Si l’infant té alguna malaltia crònica comunicau-ho a la mestra i al centre 
de salut. 



NORMATIVA COVID
● SENYALITZACIÓ: El centre estarà senyalitzat amb la direccionalitat de 

passadissos, escales, aforament d'aules i la separació mínima on sigui 
necessari esperar torn. També hi haurà cartells per recordar les normes 
d'higiene que es treballaran amb els alumnes.

● NETEJA: Es reforçarà la neteja durant la jornada escolar per poder realitzar 
una desinfecció d'espais comuns, banys, gimnàs.

● MENJADOR: Estam organitzant el servei de menjador, ja que amb la nova 
normativa s'ha de garantir la continuïtat dels grups estables dins aquest 
servei i la distància de seguretat. Us mantindrem informats.

● COMUNICACIÓ: Utilitzarem com a eines de comunicació amb les famílies el 
GESTIB, el Classroom, el correu electrònic de les famílies i el telèfon de 
l’escola.

Seguirem informant de totes les novetats a través de la pàgina web, missatges i 
correu electrònic. 



   TUTORIA

Les tutories, des d'infantil fins a 5è de primària, seran contemplades 
com a grups estables de convivència. Un grup estable serà aquell que 
només tengui interacció amb ell mateix, és a dir, l'alumnat d'un grup no 
es podrà juntar en cap moment amb altres grups estables. Hem reduït 
ràtios de tots els grups i s’intentarà mantenir la distància personal en 
tot moment. 

És per això que aquest curs la mateixa mestra estarà sempre amb els 
infants de l’aula, entraran poques o cap altra mestra.



com funcionarà el curs? - Escenari b
● Enguany és molt important l’aspecte sanitari. Recalcam mirar la febre a 

casa abans de venir a escola, si l’infant no està bé NO venir, importància 
de l’alimentació sana i esport, etc. Només un adult acompanyarà l’infant a 
la porta de l’aula. 

● Aspecte emocional, que treballarem més que mai a l’aula a través de 
rutines, converses, dinàmiques, exercicis de relaxació, etc. 

● Rutines d’entrada i de bon dia. Anar guanyant autonomia.

● EMAT: bits, jocs, manipulació, problemes, comptar amb els dits...

● Garbuix: bits, jocs de motricitat fina, introducció a la 
lectoescriptura...

● AMCO: rutines, bits, aprenentatge a través de jocs i cançons...

A totes elles la participació activa de l’alumne és essencial i la base del 
seu aprenentatge 



● Berenar: recordar normativa (alimentació sana, nom per tot, coberts, 
etc.). Importància de dur l’aigua de casa. Ara que fa calor dur dues 
botelles d’aigua si és necessari. 

● Psicomotricitat: importància de la salut, molt de joc, motricitat. Aquest 
curs farem ús de poc material. Per raons COVID es durà a terme al pati, 
per això no fa falta tenir en compte el punt dels calcetins que apareix a 
la normativa. Ja us informarem de quins dies tendrem psico.

● Jocs dins l’aula: aquest any estam obligats a no tenir estora i jugar a 
les taules. 

● També tendrem plàstica i música.

● Enguany alternarem el paper (bits, passar llista, etc.) amb el classroom 
(vídeos dels bits, vídeos rutines, què farem avui, etc.) per tal que els 
infants comencin a familiaritzar-se amb les eines a emprar a casa en cas 
de confinament.

 

...



En cas d’Escenari C... 
➔ En cas de confinament parcial i escenari C posarem en marxa el Classroom. 

És nou per a vosaltres i també per a nosaltres però és molt senzill, 
intuïtiu i similar al funcionament del correu electrònic. Si arriba el 
moment, us enviarem un correu explicant el funcionament d’aquesta eina.

➔ Cada alumne tendrà un usuari amb el format 
nomillinatge@frajoanballester.com que ens servirà per poder utilitzar el 
Classroom. Una vegada els tenguem, els us donarem. 

➔ L’usuari de cada alumne es podrà utilitzar a través de www.google.com 

mailto:nomillinatge@frajoanballester.com
http://www.google.com


Confinaments Parcials  i  Escenari C 
Per assegurar que l’escola arriba a tothom i tothom disposa dels mitjans per a 
fer aquest seguiment us demanam que empleneu el següent formulari.

Hi podeu accedir amb aquest codi o també en aquest enllaç:

https://forms.gle/LyyeejCC1WhAqqVP7

 

https://forms.gle/LyyeejCC1WhAqqVP7


tutoria i material
❏ Les famílies estau convocades a la tutoria de principi de 

curs. A aquesta tutoria només pot assistir un dels pares. 

❏ S’ha de dur:

- Els cinc fulls signats que s’han donat a la reunió 
(normativa, COVID (2), Classroom, recollida)

- Quatre fotos de carnet

- Una foto grossa 

- Roba de recanvi

- Llibres amb el nom posat:

❖ EMAT (1r trimestre) i estoig
❖ Garbuix
❖ AMCO Book 1



1r trimestre: de dia 10 de setembre  a 23 de desembre 

2n trimestre: de dia 8 de gener a 31 de març

3r trimestre: de dia 12 d’abril a 22 de juny

trimestres

PERÒ 
NOSALTRES 
AQUEST CURS 
COMENÇAM 
DILLUNS DIA 
14



FESTIUS
➢ Setmana del 10 al 14 de setembre, inici classes

➢ 12 d’octubre, Festa Nacional

➢ 22 i 23 d’octubre, Fira i Firó

➢ 1 de novembre, Tots Sants

➢ 7 de desembre, dia de la Constitució

➢ 8 de desembre,  Immaculada Concepció

➢ 23 de desembre al 7 de gener, vacances Nadal

➢ 26 de febrer, festa escolar unificada

➢ 1 de març, dia de les Illes Balears

➢ 2 de març, dia de lliure elecció

➢ 1 d’abril a 11 d’abril, vacances Pasqua

➢ 3 de maig, dia de lliure elecció

➢ 22 de juny, darrer dia lectiu



conclusions
● Davant qualsevol dubte, incidència o aspecte relacionat amb els 

infants que volgueu aclarir digau-ho directament a la mestra.

● Les emocions dels adults influeixen en les emocions dels infants, si 

nosaltres estam nerviosos, ells hi estan i si nosaltres estam 

tranquils, ells hi estan. Per tant, PRUDÈNCIA I NO POR.

● L’escolarització és necessària i imprescindible per a l’aprenentatge 

i la socialització de l’infant. Necessiten estar amb els seus 

iguals. 

● Depèn de nosaltres que es pugui allargar l’assistència a classe, per 

això, respectau la normativa de Conselleria. 

● Estam a l’escenari B i és una B de que entre tots anirà molt bé!



GRÀCIES FAMÍLIES!!!


