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Benvolgudes famílies, 

Abans de res esperem que hagueu passat un molt bon estiu i tots i totes estigueu bé. 

Ens adrecem a vosaltres perquè segurament teniu molts dubtes en relació a l’inici del 

curs. 

Us volem transmetre tranquil·litat i recordar-vos que la nostra fita, i la de tota la 

comunitat del Machado és, per damunt de tot, la seguretat de tots i totes els que 

estiguem al centre. 

D'altra banda us volem fer saber que durant el mes de juliol hem estat treballant 

intensament per poder elaborar un Pla d’organització de centre en el marc de les 

instruccions rebudes per l’administració. Com bé sabeu algunes directrius han anat 

canviant. 

Aquest Pla està aprovat pel Consell Escolar a dia 2 de setembre i també us l’adjuntem 

en aquest mateix correu, tot i això, us volem fer cinc cèntims de les consideracions 

més importants que cal tenir en compte per fer front a aquest curs 2020-2021. 

 

CONSIDERACIONS IMPORTANTS INCLOSES EN AQUEST PLA: 

 La higiene de mans serà sistemàtica, tindrem dispensadors automàtics a les 

entrades de totes les aules i espais útils del centre. 

 És obligatori l’ús de la mascareta en espais comuns des de P3 fins a 6è 

(entrades, sortides, desplaçaments pel centre, etc) i mantenir la distància de 

1’5m. 

 L’escola no oferirà mascaretes, els i les alumnes i les seves famílies són els 

responsables de dur-les de casa. 

 De 1r a 6è, depenent del moment epidemiològic, serà obligat dur mascareta 

dins del grup estable. 

 Es faran torns pel temps d’esbarjo i cada grup estable haurà d’ocupar l’espai 

assignat, d’aquesta manera evitem que els alumnes es barregin amb altres 

grups.  
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 L’accés de les famílies al centre sempre serà amb cita prèvia i fent ús de la 

mascareta i distància de 1’5m excepte les famílies de P3 durant el període 

d’acollida. 

 La responsabilitat de la salut dels infants és de les famílies o tutors legals i 

s’han de comprometre a no portar-los al centre en el cas que presenti  

simptomatologia compatible amb COVID-19. 

 Des de l’escola, durant les entrades prendrem la temperatura dels infants 

diàriament. 

 Heu d’estar localitzables per si us hem de trucar durant l’horari lectiu per això 

us demanem que qualsevol canvi de dades de contacte sigui comunicada a 

l’escola a través del correu a8063874@xtec.cat.  

 A partir d’aquest curs totes les informacions escola  famílies el canal de 

comunicació serà únicament el correu electrònic. 

 Cada alumne/a, des de P3 a 6è, haurà de portar una ampolla d’aigua petita o 

cantimplora dins la motxilla marcada amb el nom per fer-ne ús individual i que 

s’haurà de rentar a casa diàriament. 

 Com ha recomanat el Departament d’Educació, hem respectat la ràtio  <20 i 

hem triplicat els grups. 

 Garantim la neteja,  desinfecció i ventilació de les aules, espais comuns, 

lavabos, etc... 

 El material a primària serà d’ús individual. 

 Existeix un protocol de detecció d’un possible cas de COVID-19 dissenyat per la 

Conselleria de Salut amb els vistiplau del Departament d’Educació que es 

detalla en el Pla d’organització. 

 De manera excepcional, des de 3r fins a 6è els i les alumnes sortiran sols del 

centre per la porta del carrer Marià Ribas. 

 Les entrades i sortides del centre es faran a diferents hores, de manera 

esglaonada, per evitar possibles aglomeracions. Us ho detallem en aquestes 

graelles: 

 

mailto:a8063874@xtec.cat
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ENTRADES MATÍ/TARDA 

GRUP ESPAI-PORTA HORARI DE MATÍ HORARI DE TARDA 

P5 
Plaça Antonio Machado, 1 

 

09:10 15:10 

P4 08:50 14.50 

P3 09:00 15.00 

 

1r 
Plaça Antonio Machado, 1 

09.00 15.00 

2n 08:50 14:50 

 

3r 

C/ Marià Ribas, 69 

09:05 15.05 

4t 09:00 15.00 

5è 08.55 14.55 

6è 08.50 14.50 

 

 

SORTIDES MIGDIA/TARDA 

GRUP ESPAI-PORTA HORARI DE MIGDIA HORARI DE TARDA 

P5 
 

Plaça Antonio Machado, 1 

12.40 16.40 

P4 12.20 16.20 

P3 12.30 16.30 

 

1r 
Plaça Antonio Machado, 1 

12.30 16.30 

2n 12.20 16.20 

 

3r 

C/ Marià Ribas, 69 

12.35 16.35 

4t 12.30 16.30 

5è 12.25 16.25 

6è 12.20 16.20 

 

 

 Tots aquells alumnes que arribin més tard de la seva hora d’entrada, hauran 

d’esperar-se per entrar, ho faran a partir de les 9.15h o 15.15h per la porta 

principal sols/es (Plaça Antonio Machado). 

 

 Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola (en el cas 

que sigui necessari)  el farà un únic familiar. 
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ALTRES INFORMACIONS: 

 

 Durant el mes de juliol us vàrem informar de fer una trobada presencial el dia 

10 de setembre per conèixer als i les mestres dels vostres fills i filles i establir 

un primer contacte amb l’escola. Finalment i degut a les restriccions en matèria 

de salut es faran reunions virtuals de 30 minuts amb el tutor/a del vostre fill/a 

en la franja horària establerta entre les 9 i les 11h. 

La setmana vinent el/la mestre/a us enviarà un correu electrònic per informar-

vos del grup del que forma part el vostre fill/a i amb l’enllaç a la trobada del 

dijous 10. 

 

 També hem previst trobades virtuals en cicle per part de l’Equip Directiu, per 

aquelles famílies que, una vegada llegit el Pla d’Organització, encara tingueu 

dubtes. Us informarem la setmana vinent. 

 

 

 

 

 

 

Per acabar, us adjuntem el Pla d’organització del centre pel curs 2020-2021 i us 

encoratgem a llegir-lo detalladament. 

Ens reiterem en recordar-vos que tot el que fem està pensat per la seguretat de tots i 

totes i amb el convenciment que ho estem fent de la millor manera possible. 

Estem desitjant sentir el caliu a les aules, passadissos, patis i tornar a veure les cares 

dels nens i les nenes de la família del Machado. 

Gràcies per la vostra paciència. 

Aquest curs, més units que mai. 

 

Equip Directiu 


