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Benvolgudes famílies 

 

Desitgem que us trobeu bé i que l’estiu us hagi estat profitós.  

 

En aquest document, i per motiu de l’emergència sanitària,  us volem detallar alguns dels 

punts del Pla d’Organització de Centre per al curs 2020-2021. La totalitat del Pla el trobareu a 

la pàgina Web del Centre a principi de curs. 

 

Abans de passar al detall, volem compartir amb tots vosaltres el fet que aquest Pla ha de ser 

per força flexible. La pandèmia que estem vivint i la incertesa que comporta farà que dia a dia 

calgui actualitzar les mesures a prendre. 

 

Hem de tenir sempre present el lema d’enguany: “ i tu què tries?”, que fa referència al valor 

de la responsabilitat tant individual com col·lectiva.  

 

1. Recollida de llibres 
Dia 9 de setembre de 9:00 a 20:00. L’accés a l’escola per la recollida de llibres és pel Carrer 

Ample. Cal anar amb mascareta i és molt important seguir les indicacions de l’escola per 

minimitzar les aglomeracions. Els llibres d’infantil romandran a l’aula (no cal venir a 

buscar els llibres) 

Socialització (alumnes de 3r fins a 6è) i Programa 1x1 (alumnes de 1r ESO) 

En cas de no haver fet els tràmits durant el període establert tenir en compte que fins el 

dilluns dia 31 d’agost teniu temps per formalitzar-ho. 

 

2. Entrades i sortides proper curs 
 

• Serà obligatori per part dels alumnes, els professors i pares que entrin a les 

instal·lacions de l’escola l’ús de la mascareta mentre no estiguin en el seu grup 

estable. 
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• Els pares NO poden entrar dins del recinte escolar en les entrades i sortides 

dels alumnes. Únicament els pares de 3r a 6è poden entrar al pati gran a 

deixar i a recollir el seu fill/a al lloc establert. 

• És important que els pares un cop han deixat o recollit el seu fill/a vagin marxant 

per tal d’evitar aglomeracions. 

• El professorat començarà la seva jornada a les 8:55 del matí i a les 14:55 de la 

tarda al pati de l’escola. Això permetrà una entrada ordenada i esglaonada de 

l’alumnat. 

 

2.1. ENTRADES 

• Infantil: 

Els alumnes d’infantil entraran per l’Auditori Gmà  Salvador Coma i es 

distribuiran per grups estables.  

• Primària CI 

Els alumnes de 1r i 2n entraran per la porta del Germà Agustí fins arribar al pati 

petit, on una monitora els distribuirà en els seus grups estables. 

• Primària CM i CS 

Els alumnes de 3r a 6è entraran per la porta del Carrer Ample i hauran d’anar 

directament al lloc assignat dins del pati gran tal com mostra la imatge 

inferior. 

• ESO 

Tots els alumnes entraran per la porta del Carrer Ample i hauran d’anar 

directament al lloc assignat dins del pati gran tal com mostra la imatge 

inferior. 



CIRCULAR INFORMATIVA 

Centre 

2020-2021 

 

 

 
3 

 

2.2. SORTIDES del migdia i de la tarda 

El carrer Germà Agustí es tancarà a la circulació de vehicles des de les 16:40 

fins a les 17:10 per facilitar la recollida esglaonada dels alumnes d’infantil, 1r i 2n 

de EP. Recordeu que molt a prop de l’escola hi ha un pàrquing gran on poder deixar el 

cotxe i una via segura per venir a peu fins a l’escola. 

• Infantil 

- Sortida esglaonada per cursos 

- S’entreguen els nens a la porta de l’auditori 

- Migdia: Ordre: 12:50 – 13:00 amb mascareta van a l’auditori. 

- Tarda: Ordre: P3 (16:45); P4 (16:50) i P5 (17:00). 

• Primària CI (1r i 2n EP) 

- Els pares s’esperen al carrer Germà Agustí 

- Els alumnes aniran sortint amb la companyia de les seves tutores fins 

arribar a la porta del carrer Germà Agustí 1r EP 16:50 2n EP 17:00. 

- Al migdia les mestres baixaran als alumnes que van a casa fins la porta del 

carrer Germà Agustí. 
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- A les 15:00h els alumnes entraran a l’escola de la mateixa manera que ho 

han fet a les 9:00h. Entraran pel carrer Germà Agustí i pujaran per la 

rampa fins arribar al pati petit. 

• Primària CM i CS (3r a 6è EP) 

- Els pares podran entrar al pati gran amb mascareta per recollir els fills/es. 

- Els professors acompanyen els alumnes per ordre al punt de recollida 

establert en el pati gran on els pares els recullen tant a la 13:00 com a les 

17:00h. 

• ESO  

- Els professors acompanyen els alumnes per ordre al pati evitant les 

aglomeracions. 

2.3. Taula resum de les estrades i sortides de l’escola 

ACCÈS GRUP HORA ENTRADA HORA SORTIDA 
Porta de l’Auditori P3A 8:55 16:45 
 P3 B 8:55 16:45 
 P4 A 8:55 16:50 
 P4 B 8:55 16:50 
 P5 A 8:55 17:00 
 P5 B 8:55 17:00 
Porta Germà Agustí 1r A EP 8:55 (pati petit) 16:50 
 1r B EP 8:55 (pati petit) 16:50 (després de 1r A) 
 2n A EP 8:55 (patit petit) 17:00 
 2n B EP 8:55 (pati petit) 17:00 (després de 2n A) 
Porta Carrer Ample 3rA EP (pati gran 

zona estrella) 
8:55 (escala interior) 16:55 

 3rB EP (pati gran 
zona estrella) 

8:55 (escala interior) 16:55 

 4t A EP (pati gran 
zona estrella) 

8:55 (rampa pati petit) 16:55 

 4t B EP (pati gran 
zona estrella) 

8:55 (rampa pati petit) 16:55 

 5è A EP (pati gran 
zona estrella) 

8:55 (escala emer.) 16:55 

 5è B EP (pati gran 
zona estrella) 

8:55 (escala emer.) 16:55 

 6è A EP (pati gran 
zona estrella) 

8:55 (escala emer.) 16:55 

 6è B EP (pati gran 
zona estrella) 

8:55 (escala emer.) 16:55 

Porta Carrer Ample 1rESOA (pati gran) 8:55 (escala del mig) 16:55 

 1rESOB (pati gran) 8:55 (escala del fons) 16:55 

 2nESOA (pati gran) 8:55 (escala del fons- 

que dona a les aules de 

16:55 
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2n ESO) 

 2nESOB (pati gran) 8:55 (escala del fons- 

que dona a les aules de 

2n ESO) 

16:55 

 3rESOA (pati gran) 8:55 (escala del fons) 16:55 

 3rESOB (pati gran) 8:55 (escala del fons) 16:55 

 4tESOA (pati gran) 8:55 (escala del mig) 16:55 

 4tESOB (pati gran) 8:55 (escala del mig) 16:55 

 

3. Organització dels grups 
 

Seguint els criteris marcats pel departament d’Ensenyament i tenint en compte la disponibilitat 

de professorat del centre l’organització dels grups serà el següent: 

 

Infantil: 

Dos grups per curs 

Primària: 

Dos grups per curs 

ESO: 

Dos grups per curs 

 

4. Transport escolar: 

S’ha enviat informació dels horaris de les entrades i sortides de l’escola així com 

dels dies de festa local (31 de maig i 1 de juny de 2021) i de lliure elecció (30 

d’octubre i 7 de desembre de 2020 i 15 de febrer de 2021) al Consell Comarcal del 

Gironès. 

5. Extraescolars  

Les activitats extraescolars quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents 

grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la 

mascareta. Estem a l’espera d’indicacions del departament d’educació i sanitat. 
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6. Servei de Menjador 

En cas de modificació en relació al curs passat en la utilització del servei 

de menjador, cal notificar-ho per correu (escola@cassa.lasalle.cat). 

S’ha organitzat tenint en compte els grups estables i els protocols marcats per 

l’administració. 

7. Tràmits amb l’escola 

L’aforament del vestíbul és de 8 persones. 

Cal mantenir les mesures de neteja de mans i de distància i l’ús 

obligatori de mascareta 

8. Mascaretes i neteja 

Tots els alumnes hauran de portar una mascareta de recanvi dins la motxilla correctament 

identificada. 

9. Reunions de famílies d’inici de curs 

 

Les reunions de principi de curs amb els tutors es faran de forma telemàtica mitjançant 

l’aplicació Teams. Els dies previs a la reunió s’enviaran els enllaços pertinents al correu 

electrònic de contacte dels pares. Per aquest motiu és molt important que les dades que té 

l’escola de les famílies siguin el més actualitzades possible. Principalment correu electrònic 

de contacte i telèfons. 

 

Curs Data i hora Responsable 

P3 3/09/2020 - 20:30 Tutores/ 

Coordinadora 

P4  28/09/2020 – 20:30 Tutores 

P5 28/09/2020 – 20:30 Tutores 

   

1r EP 3/09/2020 – 20:30 Tutores 

2n EP  29/09/2020 -20:30 Tutores 

3r EP  29/09/2020 -20:30 Tutores i tutor 

4t EP 30/09/2020 -20:30 Tutora 

5è EP 30/09/2020 -20:30 Tutora 

6è EP 30/09/2020 -20:30 Tutors  

1r ESO A 01/10/2020 – 20:30 Tutor o tutora 

1r ESO B 01/10/2020 – 20:30 Tutor o tutora 
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2n ESO A 01/10/2020 – 20:30 Tutor o tutora 

2n ESO B 01/10/2020 – 20:30 Tutor o tutora 

3r ESO A 01/10/2020 – 20:30 Tutor o tutora 

3r ESO B 01/10/2020 – 20:30 Tutor o tutora 

4t ESO A 01/10/2020 – 20:30 Tutor o tutora 

4t ESO B 01/10/2020 – 20:30 Tutor o tutora 

 

 

10. Pla d’actuació COVID  

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 l’escola: 

a) Aïllarà l’alumne en un lloc establert. La resta del grup treballarà de forma 

normal fins a noves indicacions.  

b) Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

c) Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

d) La direcció del centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per 

informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per 

a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al 

domicili fins conèixer el resultat.  

En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

 

 

 




