ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE

INFORMACIONS GENERALS A LES FAMÍLIES
PER L’INICI DEL NOU CURS ESCOLAR 2020-21

Rubí, 1 de setembre de 2020

Estimades famílies,
Després d’un llarg període de confinament i de les vacances d’estiu, ens tornem
a retrobar.
L’escola ha d’agraïr la gran tasca que vau realitzar totes les famílies durant el
confinament amb els vostres fills/es per tal de garantir la seva formació
acadèmica. Tots som conscients de la dificultat que comportava aquesta situació
perquè sabem que no és fàcil compaginar la vida familiar i escolar.
Els nens i les nenes han d’aprendre i créixer en un ambient escolar que no només
faciliti la seva formació sinó que els enriqueixi de manera personal i emocional i,
per això, els alumnes han d’estar en ple contacte amb la realitat escolar.
Moltes han estat les informacions que haureu seguit a través dels mitjans de
comunicació respecte al retorn a l’escola. Com tots i totes sabeu continuem
trobant-nos en una situació de màxima complexitat.
Aquest fet no ens ha de fer defallir i, com a centre educatiu, volem encetar la
nostra tasca amb la il·lusió que sempre ens ha omplert davant d’un nou curs

escolar però, enguany, cal que el comencem amb totes les garanties de salut i
seguretat personal en benefici de tota la comunitat educativa.
El curs escolar es començarà de forma presencial a l’escola el dia 14 de
setembre, però davant la situació de pandèmia en la que ens trobem immersos
us volem fer arribar tot un seguit d’informacions per tal de donar-vos seguretat i
confiança en aquest començament del curs escolar.
Val a dir, abans de tot, que l’escola s’ha plantejat uns objectius primordials que
cal garantir durant aquest nou curs escolar i que han de ser lluitar bàsicament
per:
1. Assegurar la màxima presencialitat del nostre alumnat durant tot el curs.
2. Garantir la seguretat dels nostres alumnes i controlar la traçabilitat de
possibles casos dintre del centre.
3. Atendre a tot el nostre alumnat amb major eficàcia i assegurar un
seguiment d’aquells alumnes en situació de màxima vulnerabilitat.
Per tal de complir amb totes aquestes fites us informem més detalladament
d’alguns aspectes que cal que tinguem tots presents.

1.ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES
La nostra escola ha optat per una reducció de ràtios per cada grup estable o grup
de convivència. Aquesta idea es basa en garantir la seguretat personal del
nostre alumnat i una forma de controlar de manera més efectiva l’aparició d’algun
cas, reduir al màxim els contactes i controlar la traçabilitat.
L’escola, per tant, s’acull a les darreres instruccions del Departament d’Educació
que afirma “(...) amb relació als grups de convivència estables, els grups en el
2n cicle d’educació infantil i a primària no han de ser superiors als 20 alumnes
amb caràcter general (...)” amb data de 24 d’agost de 2020.

La formació dels grups quedarà constituïda de la següent manera.
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grups

Grups estables

Nombre
d’alumnes

1

Aula de P3

18

2

Aula de P4-P5

16

3

Aula de P4-P5

16

4

Aula de P4-P5

16

5

Aula de 1r-2n

17

6

Aula de 1r-2n

17

7

Aula de 1r-2n

17

8

Aula de 3r-4t

18

9

Aula de 3r-4t

17

10

Aula de 3r-4t

17

11

Aula de 5è-6è

18

12

Aula de 5è-6è

18

13

Aula de 5è-6è

18

És a dir, hem creat tres grups de cada dos. Com es pot observar, excepte el
grup de P3, es tractaran de grups heterogenis amb dos nivells diferents, és a dir
8 ó 9 alumnes per cada nivell.
Per saber en quin grup està assignat el vostre fill/a us farem arribar per correu
electrònic el nom del vostre grup en concret i el tutor/a corresponent.
A les reunions d’aula es comentaran de manera més específica les
característiques de cada grup estable, les qüestions pedagògiques de cada grup,
els aspectes sanitaris i de protecció, etc.

2. REUNIONS DE CLASSE

Les reunions de classe es faran a través de Meet amb la següent organització:
✓ Primera part general: tots els pares i mares d’un cicle, per exemple, tots
els pares de 1r i 2n amb la presència dels tutors i de la direcció de l’escola.
✓ Segona part específica: tots els pares i mares dividits en tres grups amb
el tutor o tutora corresponent (abans ja sabreu amb quin tutor/a es fa la
reunió).

REUNIONS
Reunió de P3

DIA

HORARI

FORMA

3 de setembre

18:00 h

A l’escola
(només 1
persona amb
mascareta)

Reunió de P4-P5

7 de setembre

18:00 h

MEET

Reunió de 1r-2n

8 de setembre

18:00 h

MEET

Reunió de 3r-4t

9 de setembre

18:00 h

MEET

Reunió de 5è-6è

10 de setembre

18:00 h

MEET

En aquesta reunió podreu demanar la informació que més us amoïni a part de la
que us traslladarem des de l’escola.

3.MESTRES DE CADA GRUP
✓

Dins de cada grup estable s’intentarà que entrin les mínimes persones
possibles: tutor/a, reforç, SIEI si escau, i mestra d’anglès.

✓

Això reduirà molt el risc de contagi, el grup serà molt estable i estarà
molt controlada la traçabilitat en cas de contagi.

✓

Les especialitats de Música, Ed.Física, etc. les assumiran els mestres
estables de cada classe per intentar evitar més mestres per aula.

4.ENTRADES I SORTIDES
Hem proposat crear un marge d’arribada i de sortida dels alumnes de 10 minuts
en tots els grups per tal de garantir l’ordre i el distanciament físic. Tots els
alumnes podran accedir al centre entre les 8:30 i les 8:40 h.
La sortida dels alumnes, per tal de fer-la amb la màxima seguretat, es farà
també entre les 16:00 i les 16:10 h.
Quadre-resum dels horaris generals d’entrades i sortides
Accés

Grups

Horaris entrades

Horari sortida

i sortides
Porta Infantil

P3-P4-P5

8:30-8:40 h

16:00-16:10 h

Porta Principal

Ed.Primària

8:30-8:40 h

16:00-16:10 h

Serà responsabilitat de les famílies mantenir la distància física fora de l’escola
durant el període d’espera, tant a l’entrada com a la sortida.
És obligatori i necessari:
1.Acompanyar a l’escola als vostres fills només 1 membre de la unitat familiar.
2.Portar la mascareta posada (pares, mares i alumnes).
3.Respectar la distància de seguretat al camí de l’escola en temps d’espera.
4.Respectar els horaris d’entrada i sortida.

5.FILES DELS ALUMNES
Els alumnes d’Ed.Infantil no faran files per entrar a les aules. Els pares o mares
acompanyaran els alumnes fins a les seves aules corresponents pel pati
d’Ed.Infantil.
Els alumnes d’Ed.Primària podran accedir al centre per la porta principal. Les
files s’organitzaran en tres espais diferents per garantir la distància física de
l’alumnat.
A les reunions de classe se us informarà com ens organitzarem perquè els
alumnes sàpiguen com han d’entrar a l’escola i col·locar-se en les files adients.
6.RECOLLIDA DEL MATERIAL A L’ESCOLA
Com ja sabeu per la complexitat que va suposar recollir tot el material de l’escola
abans que comenci el curs hem marcat un horari perquè vingueu a recollir el
material del vostre fill/a que va quedar a les aules. Pensem que és bo recollir-lo
perquè hi ha material que cal aprofitar per aquest nou curs que encetem.
Dijous, 3 de setembre: de 9:00 a 13:00 h (recollida de material).
Divendres, 4 de setembre: de 9:00 a 13:00 h (recollida de material)
Hi haurà uns mestres que us entregaran les pertinences de cadascun dels nens
i nenes.

7.LLIBRES DE TEXT
L’últim dia de classe abans del confinament, va haver-hi alguns alumnes de Cicle
Mitjà i Cicle Superior que es van emportar a casa llibres de text que són de
l’escola. Bàsicament llibres de llengua catalana, castellana, anglès, medi i
matemàtiques per tal de fer-los servir durant el confinament.

Seria molt

necessari que aquests llibres tornessin a l’escola.
Els podeu portar el dijous o divendres que veniu a buscar el material de classe.

8.QUOTES DE MATERIAL
Enguany ja us farem arribar la quota de material del present curs una mica més
endavant. En aquesta quota es descomptarà la primera part proporcional del
material corresponent al període del 3r trimestre del curs 2019-20.

9.SORTIDES I COLÒNIES
Aquest curs, de moment, no s’han programat les tradicionals colònies i les
sortides que es realitzen a llarg del curs.
Si la situació sanitària millorés a llarg del curs i es pogués realitzar alguna sortida
es pagaria concretament aquella sortida en el moment de la realització.
Si es pogués realitzar també alguna activitat a l’escola amb un grup estable
determinat i tingués algun cost també us ho comunicaríem.
10.EL PATI DE L’ESCOLA
L’escola ha organitzat uns horaris diferents per organitzar la sortida al pati.
Aquest horari i la parcel·lació del pati evitarà el contacte amb altres grups
estables.
A Ed.Infantil sortiran al pati de 10:30 a 11:00 h. El pati es dividirà en quatre zones
de joc (una per cada grup estable).
A Ed.Primària s’han establert dos horaris de pati. La meitat dels alumnes faran
el pati de 10:10 h a 10:40 i l’altra meitat de 10:40 a 11:10 h. El pati es parcel·larà
en cinc zones de joc (una per cada grup estable).

11.MENJADOR ESCOLAR
Des de l’empresa del menjador CAMPOS ESTELA s’està elaborant un document
conjunt amb l’escola per tal de coordinar actuacions.
El menjador escolar també respectarà els grups estables dels alumnes i es
marcaran uns espais i uns torns per evitar el contacte dels mateixos. Us enviarem
aviat tota la informació al respecte.

12.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Per part de l’AFA de l’escola també rebreu tota la planificació i horaris de les
activitats programades per enguany.
13.NORMES D’HIGIENE I PROTECCIÓ
Els docents de l’escola controlaran dintre de cada grup estable:
•

La neteja de mans per part dels alumnes.

•

L’ús de les mascaretes en sortir i entrar de les aules corresponents.

•

El manteniment de les distàncies de seguretat dintre i fora de l’aula.

•

L’ús exclusiu de determinat material d’ús individual de l’alumne.

•

Mantenir una ventilació de l’aula.

14.RESPONSABILITAT DE LES FAMÍLIES
Les famílies han de signar una declaració responsable per la qual es
comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el
centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi
de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de
fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.
No pot anar a l’escola si el vostre fill/a,
✓ Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
✓ Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular.
✓ Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
✓ Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat
identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de
COVID-19.
✓ En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat
que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció
per SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i
l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa
presencialment al centre educatiu.
L’escola us facilitarà aviat tot el protocol que l’escola i les famílies han de seguir
des del moment que aparegui un cas sospitós.

Aquest protocol recull les

instruccions generals del Departament d’Educació i de Salut (Protocol de gestió
de casos COVID-19 als centres educatius, 18 d’agost de 2020).

15.EL TREBALL AMB ELS ALUMNES SOBRE LES MESURES DE
SEGURETAT I LA PANDÈMIA
Durant els primers dies d’escola, els mestres farem un treball d’acollida
emocional dels alumnes després de sis mesos sense activitat escolar.
A part de tot aquest treball de rebuda, d’acompanyament emocional i de gestió
de la nova aula que els acollirà, cal realitzar també un treball sobre les normes
de seguretat i protecció.
Volem sobretot, que els alumnes no vinguin amb por a l’escola sinó que visquin
aquesta nova realitat amb tranquil.litat i il.lusió.
En aquest sentit, per facilitar alguns aspectes us demanaríem:
1.Tots els alumnes haurien de portar una ronyonera per guardar la mascareta
en els moments que no l’hagin de dur posada (grup estable, menjador...)
2.Seria convenient, per seguretat, que cada alumne portés una cantimplora
amb aigua per evitar beure aigua de les aixetes.
3.Caldria tenir sempre a la cartera una mascareta de recanvi (hi haurà alumnes
que la perdran).

16.MESURES ADDICIONALS DE SALUT
El departament d’Educació i Salut preveu fer un cribratge poblacional de 500.000
persones en escoles i instituts des del 15 de setembre al 15 de novembre.
De moment, l’escola no ha rebut cap notificació en aquest sentit. En el moment
que tinguem més informació us mantindrem informats.

17.HORARI I CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2020-21
De 8:30 a 12:00h i de 14:30 a 16h.
Encara que com ja s’ha especificat, hi haurà 10 minuts de marge d’entrada i 10
minuts de marge de sortida.

Inici de les classes

14 de setembre de 2020

Fi de curs 22 de juny 2021

22 de juny de 2021

Vacances de Nadal

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de
gener de 2021 ambdós inclosos.

Setmana Santa

Del 27 de març al 5 d’abril de 2021
ambdós inclosos.

Dies de festa oficials

12 d’octubre 2020
8 de desembre de 2020
1 de maig de 2021

Dies de lliure disposició

2 de novembre de 2020
7 de desembre 2020
15 de febrer 2021
30 d’abril 2021

Festes locals

24 de maig 2021
29 de juny 2021

18.MEMBRES DE L’EQUIP DIRECTIU
Directora en funcions: Fina Martínez Pérez
Cap d’Estudis en funcions: Sílvia Pérez Polidura
Secretària: Susana Villón Martín

L’Equip Directiu

