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Benvolgudes famílies,  

 

Desprès de tants mesos sense poder compartir amb els vostres fills/es i vosaltres.... Ja 

ha arribat el moment de retrobar-nos i començar el nou curs. 

Aquest serà un curs diferent. Per una banda perquè haurem d’estar vigilants de complir 

amb les recomanacions de salut i per altra perquè ja hem hagut d’establir una sèrie de 

canvis organitzatius. Estigueu segurs que a l’escola s’estan prenent totes les mesures 

sanitàries preventives recomanades pel Departament de Salut i d’Educació. 

Ens hagués agradat poder-vos explicar fent una reunió amb tots vosaltres, ja ho teníem 

previst per fer-ho abans de començar les classes, però la situació sanitària no ens 

permet fer reunions de més de 10 persones, i ens hem vist obligats a canviar els plans. 

 

Canvi en els agrupaments a Cicle Mitjà i Cicle Superior: 

Els grups estables fins a 2n, són els grups habituals, com cada any. A Cicle Mitjà i Cicle 

Superior hem hagut d’organitzar els grups de manera mixta per poder ajustar-nos a la 

quantitat d’alumnes per grup recomanada. 

Enlloc de 3r i 4t, hi haurà 3 grups on hi haurà alumnes de 3r i 4t en tots ells. El mateix 

passarà amb els grups de 5è i 6è, hi haurà 4 grups amb alumnes dels dos nivells.  

 

Entrades i sortides esglaonades: 

· Com ja sabeu es recomana evitar concentracions de persones i les entrades i 

sortides de l’escola són moments on molta gent està junta. Hem d’evitar-ho. Per 

això les entrades i sortides tenen un horari diferent per cada grup. (Al document 

annex que us enviem hi trobareu les instruccions del grup del vostre fill/a.) 

· Hi haurà control de temperatura a l’entrada del pati. Si algun nen/a té febre no ha de 

venir a l’escola. Si es detecta a l’entrada haurà de tornar cap a casa. 

· Cal ser molt escrupolosos en respectar els horaris. Si alguna família té algun 

problema a causa dels horaris d’entrada i sortida cal que es posi en contacte amb 

direcció. 

· En la zona d’espera de l’exterior de l’escola respecteu les distàncies. 

· Es recomana no venir amb bicicleta o patinet. No es podran deixar a l’escola. 

 

Mesures de seguretat: 

· Tots els nens/es a partir dels 6 anys han de venir a l’escola amb mascareta. Dins la 

classe amb el grup estable és l’únic lloc on es pot permetre estar sense mascareta. 

Als espais comuns l’hauran de portar sempre.  

· Cal portar una bossa de paper per guardar la mascareta. 

· S’han de rentar les mans sovint. A l’accés a l’escola se’ls prendrà la temperatura i 

se’ls donarà gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans. A les classes hi haurà 

també material de neteja. 

· Cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre les persones tan dins com fora 

de l’escola. Només es reduirà aquesta mesura dins el grup estable. 
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· Les famílies no podran accedir al centre si no és amb cita prèvia. 

· Us donarem una declaració responsable per signar on confirmeu que coneixeu la 

situació de la pandèmia i us comprometeu a complir les instruccions de prevenció 

establertes.  

 

Esmorzars: 

Recordeu que a l‘escola promovem els esmorzars saludables i que els divendres cal 

complementar l’esmorzar amb fruita. 

Aquest curs no es portarà coca per compartir pels aniversaris. 

 

Gestions de material i socialització: 

El primer dia de classe se us donarà instruccions per fer el pagament del material i 

demanar la socialització. La quota serà personalitzada per compensar els pagaments 

de curs passat no gastats.  

 

Menjador 

S’organitzaran torns per mantenir els distanciaments entre grups. 

Hauran de seguir les normes que donin els monitors/es. 

Aquest curs no cal que porteu tovallons de roba, s’utilitzaran de paper d’un sol ús. 

Els llençols i mantes per la migdiada de P3 cal que vagin en una bossa i ben marcats 

amb el nom. 

 

ALERTA!!!! 

Estigueu atents al correu electrònic, la pàgina web, instagram, el twitter i 

facebook de l’escola.   

Anirem informant dels canvis organitzatius que es puguin produir. 

 

 


