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Benvolguda família, 

Aquests dies estem treballant de valent per poder començar aquest proper dilluns 

14. Tenim tots moltes ganes que arribi aquest moment i retrobar-nos amb els nens i 

les nenes. 

El passat dia 1 ja us vam avançar alguna mesura que ara us volem ampliar. 

Temes a tenir en compte de la NORMATIVA DE PRINCIPI DE CURS: 

 GRUP BOMBOLLA O GRUP ESTABLE 

Cada grup classe serà un grup bombolla, això vol dir que els alumnes d’aquest grup 

es podran relacionar entre ells, però no ho podran fer amb els altres alumnes del 

centre.  

Ho seran a les hores de classe, hores de menjador, temps de pati... sempre. 

Dins la classe tots els alumnes es mantindran el màxim temps possible separats 

entre ells, això no vol dir que en un moment determinat facin un treball en grup i 

puguin estar més junts, però la idea és minimitzar el temps d’exposició al contacte. 

Només en algun grup: d’aula d’acollida, educació especial, religió... hi haurà algun 

grup barrejat de més d’un grup bombolla, en aquest cas les mesures seran més 

estrictes: mascareta sempre, distància recomanada i espai ventilat. 

 MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES. 

- Les bates d’infantil arribaran una mica més tard, l’empresa que les subministra 

ens ha comunicat que no les poden servir abans de l’inici de curs. Tan bon punt  

les tinguem us ho farem saber.  

- Ampolla d’aigua. Tots els alumnes haurien de portar una ampolla d’aigua a la 

motxilla/bosseta. A Ed. Infantil es demana que sigui amb rajolí. Cada dia neta i 

amb aigua nova. 

- Alumnes de P3 i P4. No tenen fitxes comprades. Han de portar una ampolla 

d’aigua amb rajolí, l’han de portar sempre a dins la bosseta. 

- Alumnes de P5. Les fitxes comprades a Comercial Girona ja les tenen a la 

classe. Han de portar una ampolla d’aigua amb rajolí, l’han de portar sempre a 

dins la bosseta. 

- Alumnes de1r.  

 Llibres i material escolar encarregat a Comercial Girona. Cada lot ja està 

a la classe. Dilluns el donarem al vostre fill/a. Portaran tot el lot a casa, 

caldrà que hi poseu al nom a tot. El material l’haureu de tornar a portar a 

l’escola el dimarts. Els llibres els haureu de folrà i posar-hi el nom. Ho podeu 

fer durant la setmana i portar-los a l’escola com a molt tard el dilluns 21 de 

setembre. 
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 La motxilla ha de ser prou gran per poder-hi posar els llibres, millor que no 

sigui amb rodetes ja que l’hauran de penjar a la cadira.  

 L’estoig s’aconsella que sigui de dos pisos, amb tots es estris col·locats en 

el seu lloc. I que hi hagi: llapis, goma, maquineta, colors… 

 Han de portar una capsa de mocadors. 

- Alumnes de 2n a 6è. Llibres i material escolar encarregat a Comercial Girona. 

Cada lot ja està a la classe. Dilluns el donarem al vostre fill/a. A la classe 

revisaran si hi és tot i  hi posaran el nom.  

- Alumnes de 3r a 6è. Els llibres socialitzats els donarem a la classe el primer 

dia de curs. Hi posaran la funda i el nom. 

- Alumnes de Primària. El primer dia els hi donarem: l’agenda escolar, la 

carpeta personalitzada (si l’han comprada) i el quadern.  

 MASCARETES 

- Tots els mestres i personal del centre hauran de portar sempre mascareta. 

- Tots els alumnes de primària hauran de portar mascareta a les entrades i 

sortides, i quan es moguin pel centre; quan estiguin a la seva classe podran no 

portar-la.  

- Ed. Infantil. Pels alumnes d’infantil la mascareta és voluntària per les entrades 

i sortides; els familiars sereu els que haureu de vetllar que no s’interrelacionin 

amb els altres grups quan entrin i surtin, ja que els acompanyareu vosaltres. 

Tot i això sempre n’han de portar una a la bosseta, per si cal utilitzar-la. 

- Si la regió sanitària decreta que el risc ha augmentat, tots els alumnes hauran 

de portar sempre mascareta. 

- L’adult que els acompanyi a l’escola sí que l’haurà de portar sempre. 

- Tots els alumnes usuaris de transport caldrà que sempre portin la mascareta 

posada, des del moment que pugin fins que arribin a la seva classe, i a l’hora 

de sortir el mateix. 

- Els alumnes usuaris d’acollida matinal o de tarda, l’hauran de portar. 

- La mascareta s’haurà de rentar diàriament, portar una bosseta de roba, de 

paper o de plàstic per poder-la posar a dins en el moment que no s’utilitza. Cal 

posar el nom a la mascareta i a la bosseta. 
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 ENTRADES i SORTIDES 

Els portals s’obriran més aviat,  a partir de les 8.50 del matí, i els alumnes ja 

podran anar entrant directament a les seves classes, a on ja hi haurà el mestre/a.  

- Infantil: els pares els haureu d’acompanyar fins a fora de la classe. 

- Primària: els haureu de deixar al portal d’entrada i ells aniran directament a la 

classe.  

- Recordeu que tots els adults haureu de portar la mascareta i mantenir les 

distàncies recomanades. Un acompanyant per infant. 

- Si sempre és important la puntualitat, aquest curs encara ho és més. Sobretot, 

respecteu els horaris marcats. 

- Tots aquests horaris es revisaran durant els primers dies, per si cal reajustar-ne 

algun.  

 

CURS PORTAL ENTRADES 
Portals oberts 

SORTIDES 
Portal oberts 

OBSERVACIONS 

P3 i 

P4 

Portal zona de la 

Llar d’infants 

MATÍ 

8.50 a 9.05 

TARDA 

14.25 – 14.35 

 

Matí i tarda, podran 

anar entrant. 

Caldrà que 1 adult 

l’acompanyi fins a la 

porta de la seva 

classe, a on ja 

trobaran a la mestra. 

MIGDIA 

12.25 a 12.35 

TARDA 

15.50 a 16.05 

 

 

Els haureu d’anar a 

recollir a la porta de 

la seva classe. 

Hi ha un portal per 

entrar i un per 

sortir.  

P5 Davant del 

despatx 

MATÍ 

8.50 a 9.05,  

Podran anar entrant. 

Caldrà que 1 adult 

l’acompanyi fins al 

portal de davant les 

classes. Trobaran a la 

mestra a dins la 

classe. 

TARDA 

14.25 – 14.30 

Una mestra els 

recollirà al portal 

d’entrada. 

MIGDIA 

12.25 a 12.35 

TARDA 

15.50 a 16.05 

 

Les mestres els 

acompanyaran fins 

al portal de davant 

del despatx. Les 

famílies us podreu 

esperar a dins del 

pati, en el costat 

del contenidor de 

paper. 
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1r i 2n Principal, costat 

cartelleres 

MATÍ 

8.50 a 9.05,  

TARDA 

14.25 – 14.30 

Els haureu de deixar 

al portal d’entrada i 

ells aniran directament 

a la seva classe. 

MIGDIA 

12.25 a 12.35 

TARDA 

15.55 a 16.05 

 

Han de portar 

mascareta per les 

entrades i sortides. 

 

3r i 4t Principal, costat 

cartelleres 

MATÍ 

8.50 a 9.05  

TARDA 

14.25 – 14.30 

Els haureu de deixar 

al portal d’entrada i 

ells aniran directament 

a la seva classe. 

MIGDIA 

12.25 a 12.35 

TARDA 

16.05 a 16.10 

 

Cicle mitjà sortiran 

després de cicle 

inicial.  

Les famílies de 

Cicle Mitjà haureu 

de deixar l’espai a 

davant per poder 

deixar sortir primer 

als de cicle inicial. 

5è i 

6è 

Entre el pàrquing 

de la llar i el 

despatx. 

MATÍ 

8.50 a 9.00  

TARDA 

14.25 – 14.30 

Els haureu de deixar 

al portal d’entrada i 

ells aniran directament 

a la seva classe. 

MIGDIA 

12.30 a 12.35 

TARDA 

16 a 16.05 

 

Entraran a l‘edifici 

per la porta 

principal, la del 

costat del despatx 
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 PATIS 

Hi haurà dos torns de pati, P3, P4 i CI faran el primer torn de les 10.30 a les 11, i P5, 

CM i CS el segon torn, de les 11 a les 11.30. Cada grup classe tindrà la seva zona 

de joc, que anirà variant durant el curs. Els alumnes portaran un “peto” pitrall de 

colors per tal de poder identificar cada grup bombolla. Aquest “peto” cadascú se 

l’haurà de rentar a casa 

A l’hora del pati no hauran de portar mascareta, donat que estaran a la seva zona i 

amb el seu grup. Cada zona estarà controlada per una mestra/e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMPERATURA  

- Cada dia abans de venir a l’escola haureu de comprovar que el vostre fill/a no 

tingui febre. 

- A l’escola es prendrà la temperatura de manera regular i cada vegada que es 

cregui que un alumne pugui tenir febre. 

- Si a l’escola es detecta un infant que presenta una temperatura igual o superior 

a 37,5º, es repetirà la presa al cap d’una estona. Si la temperatura continua 

elevada, s’actuarà com en un cas sospitós. I es demanarà a la família que el 

vinguin a buscar. La família haurà de trucar al cap i seguir el protocol que li 

marquin. 
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 RENTAT DE MANS 

És molt important que tots grans i petits ens rentem sovint i molt bé les mans. Caldrà 

per tant, rentar-les bé abans de sortir a casa i venir cap a l’escola. 

A l’escola com ho farem: 

- A l’arribada i sortida del centre. 

- Abans i després dels àpats. 

- Abans i després d’anar al WC. 

- Abans i després de la sortida al pati. 

- Abans i després de les diferents activitats 

Aquest rentat a l’escola podrà ser amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic, 

depenen del moment.  

 NETEJA, DESINFECCIÓ i VENTILACIÓ DELS ESPAIS 

De 10.30 a 14.30 hi haurà una persona del servei de neteja a l’escola, que anirà 

netejant els lavabos, espais comuns, poms de les portes, interruptors, baranes... 

Els espais i material que s’utilitzin per més d’un grup es netejaran un cop acabada 

l’activitat d’aquell grup. 

Els servei de neteja de la tarda-vespre i els mestres de l’escola seguiran els protocol 

de neteja i desinfecció aprovat en el pla d’obertura del centre. 

Es ventilaran les classes diverses vegades al dia, i sempre que sigui possible es 

mantindran les finestres i portes obertes. 

 MENJADOR 

A l’hora de menjador es seguiran els mateixos protocols que durant les classes. 

Hi haurà dos espais: el menjador i la biblioteca, per tal de poder mantenir les 

distàncies i els grups bombolla. Els patis també els tindran repartits per zones.  

 ACOLLIDA 

A l’hora d’acollida organitzada per l’AMPA els alumnes hauran de portar sempre 

mascareta i mantenir les distàncies recomanades. 

Sempre que es pugui l’activitat es farà a l’aire lliure. 

 REQUISITS PER PODER ASSISTIR A L’ESCOLA 

El dilluns us farem arribar el full de la declaració responsable que haureu de 

signar i retornar a l’escola. 

Cada dia abans de venir a l’escola haureu de comprovar que el vostre fill/a no 

tingui febre. 
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El requisits per poder assistir a 

l’escola són els següents:  

- Absència de simptomatologia 

compatible amb el COVID-19 

(febre,tos, dificultat respiratòria, 

malestar i diarrea...) o amb 

qualsevol altre quadre 

infecciós. 

- No convivents o contacte estret 

amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors. 

- Calendari vacunal al dia 

altament recomanat. 

Aquest tema us l’ampliarem en un proper comunicat.  

 REUNIONS AMB FAMÍLIES 

Durant el mes de setembre els tutors/es dels vostres fills us convocaran a la reunió 

del curs. Serà una reunió telemàtica. En aquesta reunió us podran aclarir tots els 

dubtes que tingueu.  

 MISSATGE DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A LES FAMÍLIES 

 

- L’escola és un lloc segur. 

- Si el vostre fill o filla presenta símptomes, no el porteu a l’escola i 

comuniqueu-ho al centre. 

- Col·laboreu amb el centre i feu que les entrades i sortides siguin àgils, 

eviteu aglomeracions. 

- Si hi ha un cas positiu a l’aula del vostre fill o filla, seguiu les indicacions 

de la direcció del centre i/o dels serveis de salut. 

- Sigueu un bon exemple pels vostres fills i filles i seguiu les mesures de 

protecció 

 


