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MESTRES
• Ariadna Ruiz – tutora P4A 
• Sandra Morillo – tutora P4B 
• Dolors Duch - suport
• Gemma Carreras - especialista de psicomotricitat
• Esther Pujol - especialista d’anglès
• Jana Boadas - especialista de música
• Rosa Mundet - educació especial
• Patricia Llompart – psicopedagoga EAP
• Anna Sangrà – logopeda municipal
• Anna Juarez - vetlladora



MESURES COVID A L’ESCOLA

Rentat de mans 
amb freqüència

Ús de mascareta a les 
entrades i sortides de 

l’escola i al pati 

Ventilació



ENTRADES i SORTIDES 
ENTRADA: pel camí del jardinet. 
• Matí: marge d’entrada de 8.50 a 9.00h 
• Tarda: 15h 

SORTIDA: també pel jardinet, entreguem per ordre
• Migdia: 12:25-12:30h
• Tarda: 16:25-16:30

- Respectem els horaris per poder sortir esglaonadament.
- Recordeu que les famílies no podeu entrar dins l’escola 

sense cita prèvia. 
- En cas de pluja els familiars entren pel camí del jardinet.



● LA BATA POSADA DE CASA i TAMBÉ MASCARETA POSADA. 

● ESTOIG/BOSSETA AMB UNA MASCARETA DE RECANVI 
DINS LA MOTXILLA.

● CANTIMPLORA O BIDÓ D’AIGUA QUE ANIRÀ CADA DIA A 
CASA PER NETEJAR I OMPLIR.

● CARMANYOLA AMB ESMORZAR (DIMECRES FRUITA)
IOGURTS, SUCS, BROIXERIA “BOLLERIA” NO

● TOVALLÓ DE ROBA/PORTA ENTREPANS REUTILITZABLE 
PER ESMORZAR A LA TAULA.

RECORDATORIS



INFORMACIONS DIVERSES
● Portar un paquet de mocadors i tovalloletes.

● Els nens aniran portant alguns treballs fets a l’aula a casa. 

● Posar el NOM a tota la roba que es pugui treure, sudaderes, 
jaquetes, gorros, guants, paraigües, motxilles...

● BETA LLARGA a les jaquetes i bata 

● Medicaments: cal prescripció mèdica per administrar qualsevol 
medicament i autorització de les famílies que trobareu a la 
pàgina web (documents/autoritzacions). Cal adequar l’horari 
de prendre el medicament a les hores que estan els nens a casa. 



COMUNICACIONS FAMÍLIA-ESCOLA
• 1 entrevista telemàtica/presencial mínim al curs. 

Concretarem el dia i l’hora quan veniu a recollir els nens i nenes. 
•  2 informes: 

– Finals de gener: informe de personalitat i hàbits (per mail)
– Final de juny: informe de continguts curriculars (presencial o 

mail)
• Nota escrita per informar de qualsevol detall. Cal que el nen/a la 

porti a la mà a l’arribada a l’escola. 
• Papers de l’escola a casa: mirar les motxilles cada dia.
• També farem comunicats pel canal de difusió de WHATSAPP.
• Avisar a l’escola en cas d’absència (972463733)
• Informar quan es canvia el número de mòbil i de correu 

electrònic.



COM ACTUAREM?

1. En el cas d’un nen confinat: trucarem a la família per 
explicar què estem treballant a l’aula i que a casa es pugui 
seguir en la mesura del possible.

1. En el cas de tot el grup confinat 10 dies: es donarà a cada 
nen/a el seu Kit de confinament que es tracta d’un dossier 
que tenim preparat per poder fer a casa. Recomanem 
retornar-lo passat el confinament. Es faran videotrucades 
per meet dues vegades durant el confinament en dues 
franges horàries a triar (11h matí o 16h tarda). 

1. Tot el grup confinat més de 10 dies: es donarà igualment el 
kit confinament i es faran videotrucades pel meet enviant 
l’enllaç per correu.

 

PROTOCOL i ORGANTIZACIÓ 
EN CAS DE CONFINAMENT



ESCOLA PUIG D’ARQUES
http://www.escolapuigdarques.cat/

FOTOS I HORARI

DOCUMENTS 
D’ESCOLA: 
AUTORITZACIONS

ENLLAÇOS DE 
JOCS 

http://www.escolapuigdarques.cat/


QUÈ FAREM A P4?

TREBALL D’HÀBITS I RUTINES
EXPRESSIÓ ORAL

CONCIÈNCIA FONOLÒGICAEXPRESSIÓ ESCRITA



QUÈ FAREM A P4

JOCS DE TAULA

MATEMÀTICA MANIPULATIVA

BIBLIOTECA AXIOMA



QUÈ FAREM A P4

RACONS

AMBIENTS DE JOC SIMBÒLIC



QUÈ FAREM A P4?

RELAXACIÓ

EDUCACIÓ 
EMOCIONAL

PROJECTES
SORTIDES D’ENTORN

SORTIDES DE P4
1er TRIMESTRE: La Fageda d’en Jordà - 24 de novembre 2021
2on TRIMESTRE: Can Comas - per concretar
3er TRIMESTRE: Marineland - 1 de juny 2022

PLÀSTICA



ESPECIALISTES

P4 A i B: DIJOUS MATÍ
XANDALL DE L’ESCOLA, BATA NO
MITJONS ANTILLISCANTS POSATS

MÚSICA ANGLÈS

PSICOMOTRICITAT



JOC DE TAULA

MASCOTA ANIVERSARISOM PIRATES

P4 A
RATOLÍ MAGÍ

P4 B
MICO TICO




