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Benvolgudes famílies,

Com bé sabeu, degut a la situació de
pandèmia en la qual ens trobem, l’escola ha

hagut de modificar molts aspectes pel que fa
al funcionament del dia a dia. 

Us fem arribar aquest document per explicar-
vos com funcionarà aquest curs.



Durant aquest curs funcionarem per grups estables fins a 25 alumnes,

mantenint els mateixos grups que el curs passat. 

Cada un dels grups no es relacionarà amb cap altre grup i si alguna

vegada s’han de trobar, ho faran fent ús de la mascareta i mantenint la

distància de seguretat. 

Cada grup tindrà com a referent el seu tutor. La resta de mestres que

donin classes al grup sempre amb mascareta i amb la distància de

seguretat, sempre que sigui possible.

 Només ens han dotat d’un mestre més per tota l’escola, tot i així ens

hem organitzat per minimitzar riscos, reduir el contacte entre grups,

garantir la traçabilitat, vetllar per la seguretat dels infants, famílies i

docents i, sobretot, poder portar a terme i mantenir el projecte

pedagògic del centre.

Organització per  grups estables



Hem organitzat l’escola en tres grans grups: 

Petits → P3, P4, P5 

Mitjans → 1r, 2n, 3r

Grans → 4t, 5è i 6è

Hem repartit els especialistes pels grans grups, d’aquesta manera els

docents passen per un nombre menor de grups.

Hem dividit el pati en tres torns i per espais de joc, on només hi serà un

grup estable a cada espai. Aquests espais seran rotatius d’un dia per

l’altra. 

P3 - P4- P5 → 10:00 a 10:30h  

1r-2n-3r → 10:30 a 11:00h  

4t -5è -6è → 11:00 a 11:30h

COM HO FAREM?



Els alumnes de P3 a 2n dinaran a les aules, per poder tenir més espai al

menjador i per acollir els grups amb la distància necessària.

1r torn → 12:30 a 13:30 → P3, P4, P5, 3r i 4t
2n torn → 13:30 a 14:30 → 1r, 2n, 5è i 6è

La circulació dels grups per l’escola estarà regulada entre les diferents

escales que tenim, de manera que els grups no es trobin o ho facin

mínimament. Sempre que els alumnes surtin de les aules hauran de dur la

mascareta.



horari d’entrades - sortides 
I accés a l’escola



Per la porta de la piscina entraran els grups de P3 (9:20), P4 (9:00) i

P5 (9:10), on els alumnes seran acompanyats fins a la porta d’accés a

l’edifici per un sol adult i complint rigorosament les mesures de

distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com

sigui possible la seva estada al centre educatiu. El mateix faran a la

tarda quan vinguin a recollir els infants. 

PORTA DE LA PISCINA (CEM Turó)



Es marcarà un circuit d’accés per evitar el creuament de famílies i

aquestes no es podran quedar, a la tarda,  al pati com feien en situació

normal.

Les famílies de P3 entraran fins a les aules per les terrassetes. 

Les famílies de P4 no accedeixen a les aules, són els infants els que van a

l’aula directament i les famílies s’esperen a  la part de fora de les

terrassetes. 

P5 a l’entrada faran una filera al porxo separada per cada classe i 

quan estiguin els alumnes es pujarà a l’aula. 

A la sortida de la mateixa manera els infants s’esperen al porxo i les

famílies els venen a buscar.



Per la porta del menjador (C/ Ordunya) entraran els grups de

 6è (8:50), 3r (9:00) i 1r (9:10). 

Els grups es separaran en l’espai del carrer en A i B, a banda i banda de

la porta, abans d’entrar. 

Aniran entrant a mesura que la persona que està a la porta els vagi

cridant i aniran pujant cap a les aules sota el control de mestres al llarg

del recorregut.

PORTA DEL MENJADOR



Per la porta del vestíbul (C/ Nil) entraran els grups de 5è (8:50), 4t (9:00) i

2n (9:10). 

Els grups es separaran en l’espai del carrer en A i B, a banda i banda de

la porta, abans d’entrar. 

Aniran entrant a mesura que la persona que està a la porta els vagi

cridant i aniran pujant cap a les aules sota el control de mestres al llarg

del recorregut.

Tant alumnes com famílies s’han d’esperar fora de la reixa d’entrada.

PORTA DEL VESTÍBUL



ABANS D’ACCEDIR AL CENTRE ES PRENDRÀ LA TEMPERATURA ALS

ALUMNES I SE’LS POSARÀ GEL HIDROALCOHÒLIC A LES MANS.

 NO ES DEIXARÀ ACCEDIR AL CENTRE A CAP ALUMNE NI FAMILIAR QUE

NO PORTI MASCARETA O QUE PRESENTI SÍMPTOMES DE COVID. 

LES FAMÍLIES ES FAN RESPONSABLES DE QUE ELS ALUMNES VENEN A

L’ESCOLA SENSE CAP TIPUS DE SÍMPTOMA. 

ASPECTES IMPORTANTS DE L'ENTRADA



Les famílies hauran signat una declaració responsable conforme que

sou coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que

això comporta i que, per tant, us adaptareu a les mesures que puguin

ser necessàries en cada moment.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada

complexitat es valorarà de manera conjunta –amb la família o

persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a

l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre

educatiu .



Molt rigor a les entrades i sortides, de 1r a 6è , tothom amb mascareta.

Cal ser molt puntuals , els alumnes que arribin tard, s’hauran d’esperar

fins que entrin la resta de grups i que algú del centre els acompanyi fins

al seu grup classe.

Les famílies han d’entrar el mínim possible a l’escola.L’atenció a les

famílies per part dels mestres i/o de l’equip directiu serà preferentment

comunicant-ho amb l’agenda, amb un mail al tutor/escola, via telefònica,

i en darrer cas, si és molt necessari, l’atenció presencial es pot demanar

amb una cita amb el mestre/equip directiu i s’atendrà un cop hagin sortit

tots els infants de l’escola.  

Compromisos que demanem
 a les famílies



Com cada any disposeu d’un dia d’entrevista amb el tutor/a.

Col·laboració a detectar símptomes a casa.

Informació sobre positius.

Coherència amb les activitats fora de l’escola.



Degut a les circumstàncies de la pandèmia el primer dia d’escola

haureu de portar 

Una mascareta posada, marcada amb el nom  de
l’infant. Una bossa de paper/plàstic per guardar la

mascareta, marcada amb el nom  de l’infant.
Una mascareta de recanvi a la motxilla per si de cas,

també marcada amb el nom.

Una ampolla d’aigua o cantimplora. 
No pot ser de vidre. Marcada amb el nom  de

l’infant.

MATERIAL QUE HEU DE PORTAR



De 1r a 6è hauran de portar un estoig senzill. 
De 1r a 4t l’han de portar buit. Els de 5è i 6è han

de portar llapis, goma, maquineta, boli blau,
vermell i verd. Tot marcat  amb el nom  de

l’infant.

Els alumnes de 4t, 5è i 6è han de dur uns auriculars
de botó en una capseta, marcada amb el nom  de

l’infant.

La resta de material que heu de portar ja s’especificarà en la reunió d’inici
de cada curs.

Recordeu que podeu anar a buscar els llibres a la
llibreria Santos Ochoa fins 30 setembre.


