
RESUM DE LA REUNIÓ CURS 2020/2021 
 

1. EQUIP DE MESTRES 
Tutora 4t EI: Susana Masip 
Tutora 5è EI: Cristina Gil 
Tutora grup mixt: Bel Simonet 
Tutora 6è EI: Rosa Moranta 
Mestra de suport i coordinació: Bel Sastre/ pendent 
Mestra d’ànglès: Miquel Roldan  
Mestre de religió: Josep Antoni Bonilla 

 
 

2. NOVETATS CURS 2020/2021 
 
Ens trobam en un curs completament excepcional i atípic en el que es prioritza per 
davant de tot la salut. Començam a l’escenari B amb estrictes mesures higièniques 
però ja sabeu que en qualsevol moment es pot canviar a l’escenari C de 
confinament, tot depèn de les instruccions de Conselleria. Trobareu el Pla de 
Contingència tant a la pàgina web de l’escola com al GESTIB. 
Si passasim a l’escenari C, la part d’aprenentatge es faria amb el CLASSROOM.  
 
Les mesures higièniques seran de vital importància a l'aula i a l’escola en general.  
En aquestes circumstàncies més complicades que mai, pregam la vostra 
col.laboració en el compliment de les normes del centre.  
 S’ha de tenir en compte que vivim un cas excepcional, a on les mesures higièniques 
i de distanciament són la màxima prioritat, per tant, vos demanam la vostra 
implicació i paciència. 
 L’escola farà tot el possible per tenir en compte tota la part emocional dels infants i 
viure aquesta situació de la millor manera possible. 
 
 
MESURES HIGIÈNIQUES:  
 

● Abans de sortir de casa: per accedir al centre escolar, i d’acord amb les 
recomanacions de les autoritats sanitàries, és imprescindible que cada dia es 
miri des de casa la temperatura de l’infant. En cas de tenir 37,5 no pot venir 
al centre. De la mateixa manera, si es té qualsevol símptoma o sospita 
d’estar afectat per Covid-19 no podrà assistir i haureu d’ informar 
immediatament al centre educatiu. 
 

● Entrades i sortides: els pares no poden entrar al recinte escolar per dur 
l’infant a l’aula, es faran fileres a la porta de l’escola.  
 
S’han habilitat quatre entrades al centre per evitar l’aglomeració i perquè 
sigui més fluid. Els infants de 4t EI, que van amb na Susana, entraran per la 
porta de Weyler. Els de 5è, grup mixt i 6è d’EI entrarán per la porta lateral.  



 
Els dies de pluja podrà entrar dins el recinte escolar 1 membre de la família 
amb mascareta, durà l’infant fins a la porta de la seva aula i sortirà del recinte 
escolar ràpidament. 
 Els infants entraran a les 8’55h. i sortiran a les 13’50h.  
Per complir amb totes les mesures de seguretat sanitària és imprescindible 
que sigau puntuals.  
 

● Canvi de sabates: per entrar dins l’aula els infants s’hauran de canviar les 
sabates a unes altres que romandran al centre tipus “ crock”. Aquestes 
sabates han d’estar al centre des del primer dia i han de tenir el nom escrit. 
 

● Rentar mans: ens rentarem les mans a l’entrada, abans de berenar, abans i 
després del pati, després d’anar al bany i abans de sortir o anar al menjador. 
Mínim 6 vegades i quan sigui necessari. 
 

● Grup de convivència estable: cada aula serà un grup estable de tal manera 
que en cap moment, els grups es podran barrejar entre ells. A més, dins cada 
grup els infants, en la mesura de lo possible, hauran de mantenir la distància 
i no podran compartir el material. Cada grup de convivència estable sortirà al 
pati a diferents torns.  
 

● Cas Covid: en cas de detectar un possible cas de covid-19, una mestra anirà 
amb l’infant a la sala d’aïllament i s’informarà a la família que vendrà a 
recollir-lo el més aviat possible pel carrer Weyler.  
 

● Estam dins l’escenari B i les instruccions de Conselleria són: 
- mantenir la distància de 1,5 en la mesura del que sigui possible 
- no compartir material en la mesura del que sigui possible 
- no es pot fer psicomotricitat  
- no se faran sortides ni activitats complementàries 
- no es poden dur objectes ni joguines 

 
 

● S’empraran botelles reutilizables, no les de plàstic. 
 

3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
 

a) Atenció a les famílies: el dia per fer una tutoria amb la família són els dijous de 14h 
a 15h. S’haurà de concertar una cita prèvia amb el tutor i només podrà venir un 
membre de la família que haurà de dur mascareta en tot moment. A inici de curs es 
farà una tutoria inicial que vos convocarà la tutora. 
Si durant el curs, teniu qualsevol dubte o voleu concertar una tutoria, vos podeu 
posar en contacte amb  la tutora mitjançant el correu coorporatiu.  
 
 



Els correus són:  
4t EI:   susanamasip@ceipgabrieljanermanila.com 
5è EI: cristinagil@ceipgabrieljanermanila.com 
Grup mixt EI: belsimonet@ceipgabrieljanermanila.com 
6è EI: rosamoranta@ceipgabrieljanermanila.com 
Coordinadora EI: isabelsastre@ceipgabrieljanermanila.com 

 
Així mateix, l'equip directiu també està a la vostra disposició, podeu concertar una 
cita prèvia.  
 

b) Matinet: per accedir al servei de matinet haurà de ser amb mascareta i l’entrada 
serà sols per la porta lateral. El servei de matinet comença des del primer. Si plou 
els infants estaran al menjador asseguts amb opcions de joc molt limitades . Hi 
haurà 3 horaris a les 7´30h, a les 8h. i a les 8’30h, heu de ser puntuals. en cap cas 
poden entrar les famílies a l’escola. 
 

Alumnes que entren a les 7´30h 31 euros, 29 si son germans 

Alumnes que entren a partir de les 8h 26 euros, 24 si són germans 

Eventuals 2’5 euros, 2 si son germans 

 
El pagament es fa directament a na Loli.  
 

c) Menjador: el servei de menjador comença des del primer dia. Educació infantil 
dinarà al primer torn de 14h a 14’45h. aproximadament.  
Per motius de seguretat la recollida del alumnes només es podrà fer per la porta 
lateral, únicament en aquest horari: a les 15’15h, a les 15’30h o a les 15’45h. 
Pregam màxima puntualitat.  
Per alumnes eventuals, les famílies exepcionalment podran accedir al centre per la 
porta de Weyler y dirigir-se a l’antiga aula de matinet d’EI i comprar els tickets a na 
Loli únicament els dimarts de 9h a 9’30h. En el ticket de menjador heu d’escriure a 
quina hora serà la recollida de l’infant.  
El preu dels alumnes fixos és de 7 euros i 7’50 per als alumnes eventuals. 
 

 
d) Quota: la quota de material del centre aquest any és de 30 €. Enguany la quota es 

inferior, ja que el darrer trimestre de l’any passat no va ser presencial i va quedar un 
remanent. Els infants de 3 anys i els nous hauran de pagar 45€. El pagament es farà 
a través d’un document bancari amb un codi de barres que ja vos va entregar la 
tutora amb el llistat de material o bé per transferència bancària.  
Recordau escriure el nom de l’infant i el curs.  
IBAN ES10 2100 1846 3402 0000 2396 
Codi entitat de La Caixa 0622110 
 
La data màxima per fer el pagament és el 31 d’octubre. 
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e) Berenars: recomenam berenars saludables que incloguin fruita i entrepans variats. 

Per beure s’haurà de dur aigua en una botella reutilitzable.  
El berenar s’han de dur en carmanyola amb el nom marcat en majúscula.Tot dins 
una bosseta de tela també amb el nom posat en majúscula.  
 
No es pot dur llepolies, pastisseria industrial, sucs ni iogurt bebible.  
Els dies que els infants duguin fruita, s’haurà de dur ja preparada per poder menjar , 
és a dir, pelada i trossejada.  
Enguany no s’ha de dur torcaboques de tela. 
 

 
f) Roba: s’ha de dur roba que es pugui embrutar o la bata posada cada dia de casa. ha 

de ser roba còmoda i adequada per afavorir la seva autonomia. Recomanam calçons 
amb elàstic i sabates amb velcro. No es pot dur cinturons, bodys, tirants, granotes… 
Per evitar ferides i pèrdues tampoc es pot dur arracades llargues, collarets i anells.  
 

g) Aniversaris: es celebraran el mateix dia de l’aniversari de l’infant o el més aprop de 
la data d’aniversari possible. Per normativa no es pot dur pastís ni menjar per 
compartir.  
 

h) Fotografies: es penjaran a la web de l’escola. Entrau amb el correu coorporatiu de 
l’escola.  
http://www.ceipgabrieljanermanila.com 
 

i) Col.laboració amb l’escola: en aquest escenari hem hagut de reduir i en desdoblar 
alguns cursos a l’escola. Per aquest motiu, enguany no disposam de molt de 
personal al centre. No hi haurà PT i AL a l’aula pels infants amb necessitats 
educatives especials. De forma puntual, el tutor disposarà d’assessorament. El 
mestre d’ànglès només podrà fer mitja hora setmanal a 5è EI (Cristina), grup mixt 
(Bel Simonet) i 6è EI (Rosa). El mestre de religió farà mitja hora a 4t EI (Susana), 45 
minuts a 5è EI i grup mixt, 60 minuts a 6è EI. 
En aquestes circumstàncies més complicades que mai, pregam la vostra 
col.laboració en el compliment de les normes del centre. Vos demanam la vostra 
implicació i paciència. L’escola farà tot el possible viure aquesta situació de la millor 
manera possible. Molt de seny i d’ànim a tothom.  
 

 
 


