
RESUM INDICACIONS INICI DE CURS 

 

1- Benvinguda al nou curs escolar en situació de pandèmia com 

l’actual. 

L’objectiu en situació de pandèmia posa el focus en la salut de les persones i per 
tant en la prevenció dels contagis en el marc educatiu. 

El nostre objectiu principal és el poder donar resposta a tots i cadascun dels 
nostres alumnes, evitant la segregació escolar. Avançar, avançarem, però tots 
junts. Aquest és el nostre ideari, que hem fet i farem servir com a guia, 
independentment dels diferents escenaris que es puguin presentar. 

1-  Organització dels grups estables. 

Cada classe s’estableix com a grup estable, amb una ràtio per sota dels 20 

nens/es. A cada grup s’assigna un/a tutor/a, garantint l’especialitat de música, 

Ed. Física i d’anglès (a primària). 

La formació dels nous grups estables, a partir dels que hi havia fins ara, s’han 

realitzat segons criteris pedagògics. Els tutors rebran als nens al pati. 

 

 

 

 

 

 

GRUP TUTOR/A 

P3-A Victòria Contreras 

P3-B Maria José Posadas - Sara Viera 

P4-A Mireia Borrell – Judith Canet 

P4-B Tina Sagristà 

P5-A Montserrat Galeote 

P5-B Marta Uyà – Vanessa Guzman 

  

1R-A Patricia Pastor 

1R-B Mireia Homet 

2N-A Gemma Burgos – Berta López 

2N-B Fran García 

2N-C Brisa Sánchez 

  

3R-A Núria Clapés 

3R-B Sílvia Rabassó 

4T-A Carmen Manzano 

4T-B Esther senabre 

4T-C Federico Sánchez 

  

5È-A Elena Viana 

5È-B Beatriz Bernal 

5È-C Pili Fernández 

6È-A Esther Sempere 

6È-B Anna Saus 



 

S’evitarà el contacte amb altres grups estables. Es respectaran les mesures de 

seguretat mascareta (adults i nens de 1r a 6è) i distància en tot el recinte i en tot 

moment.  

 

2- Programació escolar presencial. 

  

Iniciarem el curs escolar amb els llibres dels curs anterior, seleccionant els 

objectius essencials no realitzats al darrer trismetre. 

Hi ha més quadernets, llibres i o material individual pel fet de que cada nen/a 

tingui el seu material individualitzat i, en el cas d’haver de fer un confinament, 

així poder continuar treballant des de casa. 

 

3- Organització d’entrades i sortides. 

 

Per evitar les aglomeracions, de nens i familiars, enguany les entrades i sortides 

de l’escola es faran de manera progressiva, ordenats per cicles i nivells. 

(Document annex d’horari d’entrades i sortides) 

Hi ha línies de separació a les places per tal de que els vostres fills / es vagin 

situant per tal d’entrar de forma esglaonada i sense pressa, quan els toqui el torn. 

Preguem molta puntualitat. En el cas d’arribar tard us haureu d’esperar fins 

a les 9:20 a l’entrada de direcció. Els alumnes d’infantil hauran de venir a 

l’edifici gran.  

 

 

4- Organització dels patis. 

 

Abans de l’esbarjo, cada grup, acompanyat per l’adult, haurà de passar pel 

lavabo, per tal d’evitar encreuaments i riscos innecessaris.  

S’esmorzarà a l’aula, abans de baixar a la zona assignada del pati  i no es pot 

sortir de la zona marcada, per evitar la barreja de grups. 

Han de baixar amb mascareta. 

 

5- Prevenció i seguretat COVID  

Les famílies han de fer-se responsable de l’estat de salut dels seus fills. 

Recomanem pressa de la temperatura abans de venir a l’escola, en cas de tenir 

febre, s’ha de quedar a casa. 

A l’escola hi haurà una pressa de temperatura, de control, al llarg del dia. 



 

Les famílies es responsabilitzaran de no portar al centre educatiu als fills en cas 

que presentin simptomatologia compatible amb el covid-19 i dur-lo al metge.  

A l’inici del curs, la família haurà de signar una declaració responsable amb 

aquest compromís. 

Si hi ha una sospita en horari lectiu, es procedirà a l’aïllament de l’infant. Direcció 

truca a la família per dur-lo al CAP i aquests faran els protocols necessaris. 

Si es detecta un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer 

aïllament preventiu a casa, durant 14 dies i se’ls farà una PCR a tots.  

Si es detecta negatiu, el grup continua amb la normalitat. 

 

 

6- Material General 

- Mascareta de recanvi en un sobre de 1r a 6è. 

- Gel hidroalcohòlic 500ml tots els nens de l’escola (adult administra). 

 

A PART DEL MATERIAL QUE CADA CICLE CREGUI OPORTÚ. 

 

7- Organització de l’aula.  

 

Mesures establertes  

- S’incrementa la neteja de mans, ventilació i desinfecció d’espais i 

material comú.  

- Separació de les taules. 

- També s’aportarà material gràfic i cartells per senyalitzar espais i fer 

recomanacions d’higiene i seguretat. 

 

8- Organització de les Extraescolars (AMPA Font Rosella). 

Donades les circumstàncies actuals, s’ajorna la seva posada en funcionament 

per més cap al davant, passat el primer trimestre. 

Per facilitar la conciliació familiar, l’AMPA a través del MEV, organitza un servei 

d’acollida matinal (7.30 a 9.00) i a la tarda (16.30 a 18.00).  

Feu-vos socis de l’AMPA per una quota anual per família de tan sols 25 €, 

ens beneficiem tots. 

 

9-  Organització menjador escolar (GUMEN a través de l’AMPA) 

 



El menjador s’inicia el mateix dia 14.  

S’organitzaran mantenint els grups estables i es realitzaran torns per encabir a 

tots els nens i nenes amb la deguda separació.  

Es respectaran les normes d’higiene i desinfecció dictades per normativa. 

No es vendran tiquets al centre 

Els tiquets es vendran online (es facilitarà tutorial). En el cas de no quedar-se un 

dia determinat, es podran anul·lar amb antelació abans de les 9.00 h. 

Les beques i usuaris de tot el mes, facilitaran el seu compte corrent i l’empresa 

els passarà un rebut mensual. 

Els tiquets sobrants de l’any passat, es podran fer servir fins a mitjans d’octubre, 

ficant-los a la bústia. 

Per informació sobre les beques contactar amb l’AMPA 

(ampa1839@hotmail.com). 
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