
 

Benvolgudes famílies 

Us fem un resum de la reunió d’ahir dia 9 de setembre a la que es va 

donar la benvinguda al nou curs escolar, es va presentar el nou equip 

directiu (format per  la Susana Muñoz, com secretària, la Mónica Caudet, 

com a cap d’estudis d’infantil i primària, la Patricia Gallardo com a Cap 

d’estudis de secundària i l’Olga Cruz com a Directora del centre).   

També es va presentar el Pla d’obertura del centre, el qual us passem a 

informar dels detalls més rellevants. 

El Pla es sustenta pels documents que el Departament d’Educació, junt 

amb el de Salut ha fet arribar als centres. Les prioritats bàsiques d’aquests 

documents son garantir la presencialitat, la seguretat, poder donar la 

màxima traçabilitat i donar-li una capacitat de document viu que pot anar 

canviant amb l’avenç de la pandèmia. 

Què és manté respecte a l’any passat? 

 Els grups bombolla (aquest curs no hi haurà grups classe que es 

separin). 

 La necessitat de portar mascareta a partir dels 6 anys. Amb les 

excepcions dels majors de 6 anys que aportin un certificat mèdic 

indicant la seva contraindicació. 

 La neteja de mans reiterada. 

 La separació de lavabos per aules. 

 La ventilació dels espais. 

 Es continua comptant amb la figura del RECO (referent de Salut que 

manté el contacte amb el Centre assessorant-lo i marcant les 

instruccions respecte als temes COVID). 

 Les entrades i sortides esglaonades. 

 



Aquí seguit us adjuntem les hores d’entrada i sortida i les portes per 

les que ho faran. 

CURS-NIVELL-
GRUP 

TIPUS D’ACCÉS 
HORA D’ENTRADA I DE 
SORTIDA 

   P3   
 Porta d’infantil i porta de l’aula  

Entrada 9:10 sortida 16:50h 

    P4 
Porta d’infantil i porta de l’aula  

Entrada 9:05 sortida a les 
16:55h. 

    P5 
Porta d’infantil i porta de l’aula (pel 
sorral a la sortida) 

Entrada 9:00 sortida a les 
16:50h 

1r 
Porta principal carrer Coves 

Entrada 9:10 sortida a les 
16:50h 

2n  
Porta principal carrer Coves 

Entrada 9:05 sortida a les 
16:45h 

3r 
Porta principal carrer Coves 

Entrada 9:00 sortida a les 
16:40h 

4t  
Porta pati Carrer Coves i entrada 
placeta i sortida porta principal 

Entrada 9:05h sortida a les 
16:55h 

5è  
Porta Pati 

Entrada 9:00h sortida a les 
16:55h 

6è  
Porta Santuari i sortida pati 

Entrada a les 9:00h i sortida 
pral a les 17:00h 

1r ESO  
Entrada principal carrer Coves 
Sortida Santuaris  

8:35h i sortida a les 17:00h 

2n ESO A 
Entrada principal carrer Coves 
Sortida Santuaris  

8:30h i sortida a les 16:55h 



2n ESO B 
Entrada pati carrer Coves Sortida 
santuaris 

8:30h i sortida a les 16:50h 

Quins aspectes han variat o s’han incorporat aquest curs?  

 La mascareta serà opcional a espais exteriors ocupats per un únic 

grup bombolla. 

 La distància de seguretat passa a ser d’ 1’5 metres. 

 No es prendrà la temperatura quan s’entri al centre. Les famílies 

haureu de prendre-la abans d’arribar al centre. 

 Podran entrar (amb normes de seguretat) els especialistes i 

personal de suport educatiu a les aules. 

 Es podran fer servir tots els espais (laboratori, taller...)per part de 

tots els grups  

 La neteja serà després de la jornada lectiva. Es perd la figura de 

neteja COVID que netejava durant la jornada lectiva els punts on hi 

ha un major contacte. 

 Es permeten sortides i colònies. 

 Es permeten extraescolars (grups bombolla de 10-15 alumnes que 

poden ser de diferents grups, amb normes de seguretat) 

IMPORTANT:  Què he de fer perquè els meus fills i filles puguin assistir al 

centre? 

Signar La Declaració responsable i portar-la el primer dia. 

En el cas de secundària aportar el certificat pauta de vacunació o 

certificat d’haver passat la COVID (amb la confirmació d’haver estat 

diagnosticada  amb PCR o TAR mèdic) 

Quin és el compromís de les famílies? 

Vigilar l’aparició de símptomes COVID (febre, mal de cap, malestar 

muscular, pèrdua d’olfacte i/o gust, mal de coll*, mocs*) 

*Aquests dos últims hauran d’anar relacionats amb un  altre símptoma per 

ser considerat susceptible de ser un símptoma COVID. 



Recollir en el termini més curt possible el seu/va fill/a en cas de ser 

informat que mostri símptomes COVID al centre. 

Mantenir informat al centre de qualsevol incidència relacionada amb el 

COVID (contacte amb un Positiu, realització de PCR...) 

Respectar la quarantena en cas de ser necessària. 

Què passa en cas de confinament? 

A inici de curs haureu de signar i entregar (si és del vostre interès) 

l’autorització per autoritzar que facin la PCR al centre als vostres fills i 

filles. 

A infantil i primària es farà un seguiment tutorial i s’indicarà en cada cas 

quines seran les tasques a realitzar durant el temps de confinament. 

(dossiers, connexions, treball de classroom...) 

A secundària es tractarà de manera diferenciada l’alumnat amb la pauta 

de vacunació complerta (o certificat d’haver passat la COVID en els últims 

180 dies) que no haurà de fer quarantena de l’alumnat que no presenti 

aquesta situació que haurà de fer quarantena i connexions sincròniques 

(s’haurà de connectar en l’horari de classes per a seguir-les). 

Per a tenir més informació a la web del centre en el dia d’avui tindreu 

penjat el Pla d’obertura. 

També estaran a la vostra disposició els documents a imprimir i signar per 

a poder realitzar l’assistència al centre. 

Aquí us deixem els documents a signar pel primer dia. 
 
Declaració responsable infantil 
Declaració responsable primària 
Declaració responsable secundària 

 

Com us vam informar, el Departament està actualitzant  el document 

d’autorització de PCR (quan el tinguem us el farem arribar). 

         Equip directiu 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A819.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A818.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf

