
INFORMACIÓ PER A

L’INICI DEL CURS 21-22

AGRUPAMENTS I TRAÇABILITAT

Aquest curs cal seguir vetllant per la impermeabilitat dels grups bombolla. Amb
l’objectiu de democratitzar els recursos de l’escola i d’atendre la diversitat de la forma
més eficient possible, enguany l’escola recupera els dos grups per nivell, a excepció
dels grups de cinquè que seguiran triplicats.

Els grup classe realitzaran les activitats diàries sense entrar en contacte amb la resta de
grups de l’escola. A les hores de pati, els grups d’un mateix nivell, compartiran un espai
de joc a l’aire lliure. Per relacionar-se amb membres de l’altre grup hauran de dur

mascareta. Els nens i nenes d’Educació Infantil, al no dur mascareta, no compartiran espais al pati.

Podeu consultar els llistats de cada grup en el document adjunt al correu.

ENTRADES I SORTIDES

Les entrades i sortides també presenten canvis. Les famílies podran entrar al pati de l’escola i esperar amb
els infants a que soni la música per entrar (sí, recuperem la música per entrar!)

L'entrada al recinte del pati estarà dividida en dos accessos: porta de serveis i porta
principal, ambdues a la Rambla Sant Jordi. (Consulteu l’accés al pati de cada nivell en les
imatges annexes al final).

Cada nivell tindrà un punt de reunió on esperar els mestres tant a les hores d’entrada
com de sortida. (Consulteu els punt de reunió en les fotografies annexes al final del
document.)

Les hores d’entrada i sortida del matí són les 9.00 h. i les 12.30 h. per a tots els grups, a excepció del grup
de P3 que entrarà a les 9.10 h. Un familiar de P3 podrà acompanyar l’infant dins de l’aula.

Les hores d’entrada i sortida de les tardes seran a les 15.00 h. i a les 16.30 h.

Tant al matí com a la tarda s’obriran les portes de l’escola 5 o 10 minuts abans per afavorir una entrada
esglaonada i fluida al pati. Eviteu aglomeracions innecessàries.

Al matí l’AFA oferirà servei d’acollida de 8.00 h. a 9.00 h. o de 8.30 h.  a 9.00 h. a l’espai del menjador.

Per un bon funcionament i per respecte a la resta de persones és molt important la puntualitat.



CONFINAMENTS

En aquest aspecte, a Educació Infantil i Primària, el protocol no ha canviat massa. Si
aparegués un cas positiu en un grup bombolla, caldrà confinar tot el grup durant
un termini de 10 dies. A hores d’ara desconeixem si caldrà fer prova PCR als infants o
no, durant el període d'aïllament.

Com l’any passat, les instruccions relacionades amb el confinament d’un grup vindran
donades per les referents COVID del Departament de Salut.

MESURES DE PROTECCIÓ

Les mesures de protecció més importants són 5:

● Simptomatologia: No portar l’infant malalt a l’escola. Enguany no és necessari prendre la temperatura
a l’entrar al centre. Si l’infant es posés malalt en l’horari lectiu avisaríem a la família com fem
habitualment.

● Mascareta: Ús de la mascareta a Educació Primària, en espais tancats, tot i
estar amb el grup bombolla. En espais exteriors es permet no dur-la, per
exemple a les estones de pati o mentre els infants fan Educació Física. Els infants
d’Educació Infantil no cal que duguin mascareta mai.

● Higiene de mans: Els infants es rentaran les mans a l’entrar i sortir de l’aula
amb sabó o gel hidroalcohòlic.

● Ventilació: Les aules romandran amb les finestres obertes mentre la climatologia ho permeti. Quan
comenci a fer fred es ventilaran abans d’entrar i al sortir.

● Distanciament: Dins de l’aula no es requereix distànciament si es porta mascareta. En espais
exteriors, si no es porta mascareta, cal distanciament si s’interactua amb un membre d’un altre grup
bombolla. Els infants poden compartir material i fer ús d’espais comuns com la biblioteca o l’aula de
ciència.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

A l’inici de curs les famílies haureu de signar una declaració responsable com la del curs
passat. Per fer-ho l’escola farà servir l’aplicació TPV del mòbil (la mateixa amb la que ja
podeu pagar el material). En breu rebreu instruccions de com podreu fer-ho de forma
senzilla i ràpida i reduint el consum de paper.



INFORMACIÓ ANNEXA D’ENTRADES I SORTIDES










