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Benvolgudes famílies, 

Aquesta és una segona circular on us enviem nova  informació amb aspectes concrets organitzatius de 

l’obertura de l’escola. Tal com ja us hem comentat, són criteris compartits que també es seguiran en 

horari de menjador i extraescolars. 

 

PRINCIPIS BÀSICS DE SEGURETAT I HIGIENE A L’ESCOLA  

Grups de convivència i socialització estables: 

Els/les alumnes estan organitzats en grups estancs per assegurar-ne l’estabilitat i facilitar  el seguiment 

de la traçabilitat. El plantejament  és reduir les ràtios de manera que dels 2 grups classe del mateix 

nivell en fem tres, en el cas de P5 se’n faran 4. 

Mesures de prevenció personal: 

Distanciament personal. 

 egons la  esolució   T  4       , de    de juny, la dist ncia f sica interpersonal de seguretat, 

tant en espais tancats com a l aire lliure, s establei  en  ,5 metres en general,, i és e igible en 

qualsevol cas e cepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas 

dels grups de conviv ncia estables. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la dist ncia f sica interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres  

Higiene de mans. 

La mesura més efectiva per a preservar la salut dels infants així com la de tota la comunitat 

educativa és la higiene de mans. Per aquest motiu es requerirà que tots els membres del grup es 

rentin les mans  o facin servir gel hidroalcohòlic: a l’arribada i sortida, abans i després d’anar al 

wc i abans d’anar al pati   

Ús de mascareta 

 ’escola en cap cas oferir  mascaretes als alumnes. Els alumnes i les seves famílies són els 

responsables de portar la seva mascareta de casa i hauran d’estar marcades amb nom i 

cognom. Es recomana portar una funda amb el nom per a guardar la mascareta quan no sigui 

necessària i si pot ser que li càpiga a la butxaca. 

En entrar al centre, els alumnes i el personal han de portar la mascareta fins a la seva aula. En els 

passadissos, lavabos i pati també hauran de portar mascareta, sempre que coincideixin amb altres 

grups diferents del seu grup estable.  
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Cantimplora: Proposem que tot l’alumnat porti una cantimplora de casa amb el nom posat; 

d’aquesta manera reduïm els  trasllats en espais comuns fora del grup estable per beure aigua. Som 

una escola verda i per tant demanem que sigui un envàs reutilitzable (no ampolles de plàstic 

d’aigua…) 

ASPECTES ORGANITZATIUS 

Entrades i sortides. 

 a nostra escola disposa de 5 punts d’accés: 

A) Porta encarada a Mart  Pujol (amb timbre) d’entrada a les pistes esportives (Est) 

B) Porta accés a l’hort i menjador. 

C) Porta que dóna al C/Rector-pati de sorra. 

D) Porta situada al  ud del C  Agust  Montal (coneguda com a porta de l’AFA) 

E) Porta situada al Nord del C/ Agustí Montal (accés a les pistes per la part Oest). 

Cada curs té assignada una porta per entrar i sortir. En alguns cursos, caldrà fer torns per fer 

una entrada esglaonada, de manera que uns grups entraran a les 8,50h i plegaran a les 16,20h i 

d’altres començaran a les  ,  h i sortiran a les  6,3 h. Al migdia, tothom plegarà a les 12,30h 

i començarà a les 15h. 

Per tal d’evitar aglomeracions a les portes demanem que vingui només un acompanyant per 

alumne. També demanem màxima puntualitat per tal que no s’acumulin fam lies de diferents 

grups. Els acompanyants no podran entrar a l’escola.  i necessiten posar-se en contacte o 

donar un encàrrec poden fer-ho telefònicament, via correu electrònic, a l’agenda o a l’hora de 

plegar amb el tutor/a. Al carrer mirarem de situar-nos en fila al costat de la paret deixant la 

dist ncia d’ ,5 i amb mascareta (mentre la situació ho requereixi). 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així 

com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han 

de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable. 

Aquest curs, davant d’aquesta nova situació i organització no podrem disposar de 

l’aparcament de patinets. 

Abans d’entrar  a les aules i a l’hora de plegar caldr  rentar-se les mans. 
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 Educació Infantil :accediran a l’escola per la porta C) l’alumnat de P3, P4 i 2 P5 en torns. 

 a porta del carrer és prou ampla i s’obrir  a les  ,45h per tal que les fam lies accedei in al 

pati de sorra. Es col·locaran fent una fila respectant les distàncies per accedir a cada porta 

dels badius. Entraran per torns: 8:50h: els grups de P3B, P4A, P4B, P5B i P5D;  i a les 

9,00h els grups de P3A, P3C, P4C, P5A i P5C . Un cop a dins tots els nens i nenes es 

rentaran les mans i abans de plegar també. Les famílies acompanyaran als nens i nenes 

fins la porta dels badius sense entrar-hi. 

A l’hora de plegar us situareu a la barana dels badius per recollir als nens i nenes. 

En el cas de P5A i P5B faran la fila davant de la porta metàl·lica del pati de sorra que va 

cap a dins de l’escola. A l’hora de plegar les fam lies s’esperaran també al pati de sorra per 

recollir als infants. 

Pel que fa a P5C i P5D, els dos grups que s’ubiquen al gimn s i a la ludoteca entraran i 

sortiran  per la porta de l’AFA accedint a l’edifici pel gimn s en tot moment. 

A la reunió telemàtica dels tutors/es amb els/les vostres fills/es  ja   els  concretaran  quina 

és la seva classe o rebreu un correu electrònic on espec fica l’aula del vostre fill a. 

 Cicle Inicial accedir  a l’escola per la porta  E) (vial-Oest.  Agustí Montal) per torns. A les 

8,5 h entraran els les alumnes de  n de prim ria i a les  ’  h l’alumnat de  r.   

 Cicle Mitj  accedir  a l’escola per la porta B) (hort) per torns. A les  ,5 h entraran els les 

alumnes de  4t de prim ria i a les  ’  h l’alumnat de 3r.   

 Cicle Superior accedir  a l’escola per les portes que donen al vial (Mart  Pujol). A les  ,5 h 

entrar  l’alumnat de 6  i el de 5  a les  h. 
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Entrades i sortides Educació Infantil 

Curs Porta Hora 

P3 A C/ Rector 9,00h- 12,30h 

15h-16,30h 

P3 B C/ Rector 8,50h- 12,30h 

15h-16,20h 

P3 C C/ Rector 9,00h- 12,30h 

15h-16,30h 

P4 A C/ Rector 8,50h- 12,30h 

15h-16,20h 

P4 B C/ Rector 8,50h- 12,30h 

15h-16,20h 

P4C C/ Rector 9,00h- 12,30h 

15h-16,30h 

P5 A C/ Rector (porta Escola Verda) 9,00h- 12,30h 

15h-16,30h 

P5 B C/ Rector (porta Escola Verda) 8,50h- 12,30h 

15h-16,20h 

P5 C Porta del jardinet (AFA) 9,00h- 12,30h 

15h-16,30h 

P5 D Porta del jardinet (AFA) 8,50h- 12,30h 

15h-16,20h 
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Entrades i sortides Primària 

Curs Porta Hora 

1r A , B i C Porta pista (Agustí Montal) 

 

9,00h / 12.30h 

15h / 16.30h 

2n A, B i C Porta pista (Agustí Montal) 8,50h / 12.30h 

15h / 16.20h 

3r A, B i C 

 

Porta de l’hort 9,00h / 12.30h 

15h / 16.30h 

4t A, B i C Porta de l’hort 8,50h / 12.30h 

15h / 16.20h 

5è A, B i C 

 

Porta pista (Martí Pujol) 9,00h / 12.30h 

15h / 16.30 

6è A, B i C Porta pista (Martí Pujol) 8,50h / 12.30h 

15h / 16.20h 
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PROCEDIMENTS DE COMUNICACIÓ: 

Comunicacions generals. 

Actualment,  les famílies rebeu les circulars i informacions per correu electrònic; tant des del correu 

general d’escola, com des del correu de cada grup classe, gestionat pel tutor a. Per tant, aquest ser  el 

canal general d’informació. També ens comunicarem telefònicament i presencialment seguint les 

mesures proposades pel Departament de Salut.  

La Web de la nostra escola s’actualitza periòdicament amb informacions rellevants, reculls d’imatges de 

les activitats que es porten a terme, documents d’escola, circulars que s’envien… que poden ser d’inter s 

de les famílies i que es poden consultar en qualsevol moment. 

Reunions de classe. 

Tal com s’ha dit anteriorment, a primers de setembre el la tutor a convocar  fam lies i alumnat en una 

reunió telemàtica inicial per poder respondre a dubtes sobre el nou funcionament de l’escola en 

aquesta obertura diferent. Posteriorment convocarà a les famílies a una altra reunió telemàtica  per tal 

d’informar de l’ organització i funcionament del curs en general. 

Reunions individuals de seguiment.  

El seguiment amb les famílies el farem preferentment telemàticament. En cas de fer una trobada 

presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. Altres vies de comunicació amb les famílies que 

s’utilitzaran són: via correu electrònic i telefònicament. 

En cas de confinament: 

Primària. 

A primària està en actiu el gsuit per  l'alumnat. El meet i el classroom seran els  mitjans de treball dels 

alumnes, de  la docència i de la interacció entre professorat i alumnes i entre alumnes, que s'utilitzarà en 

cas de confinament. Aquest curs  també està pensat activar-lo a l’alumnat que comença 1r. 

Educació infantil 

Proposem que de cara al curs vinent i amb autorització prèvia, es crein comptes gmail als/les alumnes 

d’infantil (que seran gestionats pels pares i mares) per tal de no col·lapsar els correus personals dels les 

tutors es. D’aquesta manera, es faran arribar les propostes a través del classroom. Es valora 

positivament aquesta eina que permet als  les mestres a enviar propostes, v deos, audios, … rebre les 

tasques i fer-los un retorn. També permet fer connexions de videotrucades (meet). Alhora es 

familiaritzen amb  aquesta eina que utilitzaran en un futur proper. 
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Servei de menjador  

Davant de la situació amb la que iniciem el curs 2020-2021 i seguint els protocols establerts pel 

Departament d’Ensenyament, en els nostres serveis: Acollides matinals, menjador i extraescolars, 

l’empresa Àmbit Escola d’acord amb la direcció del centre establei  les següents mesures: 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància de 

seguretat respecte altres grups estables. Quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de 

seguretat entre tots els comensals.  

Per poder mantenir les dist ncies de seguretat i el tancament de grups, els alumnes d’educació infantil 

i en cas necessari algun grup de primària, dinaran a les seves aules, tenint en compte la desinfecció i 

ventilació corresponent de cada aula. 

El menjador de l’escola ser  l’espai on dinaran els grups estables de prim ria en dos torns, amb la 

desinfecció i ventilació necessària entre un torn i un altre. 

 

Acollida i extraescolars. 

 es activitats e traescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents 

grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta. Actualment 

les dues activitats les gestiona l’ empresa contractada per l’AFA que és  mbit escola.  

 ’acollida matinal és un servei que acull alumnes de diferents cursos en la franja hor ria de  h a  h 

per tal de facilitar la conciliació laboral de les fam lies.  a proposta és que tot l’alumnat d’acollida 

porti mascareta i material de joc, lúdic i de treball individual. 

 ’entrada de l’acollida, com sempre, es far  per l’hort. El familiar que l’acompanyi haur  de portar 

mascareta i recollirem els infants a la matei a porta. Els familiars no podran entrar a l’escola. 

 

Pel que fa a la majoria  de les activitats extraescolars es  realitzaran a l’espai e terior, seguint totes 

les mesures d’higiene i prevenció. 

 

Gràcies per la vostra col·laboració. 


