
La Garriga, 7 de setembre de 2020. 

 
 

Informacions d’inici de curs 

 

Benvolgudes famílies,  

 

 
Esperem i desitgem que estigueu bé de salut i que hagueu passat un bon estiu malgrat 
la situació que estem vivint. 
 
Com bé sabeu, al juliol vam presentar el nostre Pla d’Organització per al curs 2020-21, 
que ha estat fet segons les instruccions del departament d’Educació  i aprovat en 
Consell Escolar. Us fem un extracte de les informacions més rellevants del pla tant a 
nivell organitzatiu, en allò que us afecta, com a nivell de prevenció sanitària. 
 
Grups estables 
Els grups estables seran els grups classe, organitzats de manera que no entrin en 
contacte amb els altres grups. Igualment, s’ha tingut en compte que hi faci c lasse el 
menor nombre possible de docents. 
 

Mascareta: 
Ús obligatori a Primària i ESO (amb bosseta  penjable, preferentment de roba). Nom a 
la mascareta i a la bossa. 
Ús en permanències a Parvulari. 
Ús en  desplaçaments al menjador per a P-4 i P-5. 
 
Presa de temperatura: 
Matí i tarda a l’entrada a l’aula. 

 
Hidratació: 
A Primària i ESO, ampolleta individual amb el nom. Si és reutilitzable, ha de venir 
desinfectada de casa. 
A Parvulari, cada alumne/a portarà el seu got de casa. Serà desinfectat diàriament pel 
personal de neteja.  
 
Neteja de mans: 
Gel hidroalcohòlic a les entrades i sortides.  
Rentat de mans abans i després de dinar. 
Rentat de mans abans i  després del pati. 
Rentat de mans abans i després de fer una activitat amb material manipulable. 
Rentat de mans després d’anar al lavabo. 
 
Entrades i sortides: 
Al carrer per on entreu a l’escola, hi trobareu marcat a terra l’espai on us heu d’esperar 
abans d’entrar els alumnes  al centre i quan els vingueu a recollir.  
A Parvulari, se us entregaran els alumnes individualment. 
A Primària i ESO, el mestre/a o professor/a rebrà els seus alumnes a la porta del 
recinte, i els acompanyarà a la porta a la sortida. 
En cas de retard, caldrà que us espereu fins que hagin entrat la resta de grups, per tal 
que l’alumne no es barregi amb alumnes d’altres grups. 
Recordeu que el primer dia, 14 de setembre, l’alumnat d’ESO entrarà a les 9:30. 



Neteja i desinfecció:  
Dins del pla d’organització, hi ha un pla específic de neteja i desinfecció que contempla 
les instruccions del departament, així com una ampliació del servei de neteja, 
desdoblat en dues franges de migdia i tarda.  
Es desinfectaran  al migdia els espais que hagi d’usar a la tarda un grup estable 
diferent del del matí i també els espais comuns. 

 
Reunions amb famílies 
Tant les entrevistes amb els tutors com les de presentació de curs es faran en format 
telemàtic mentre la situació de la pandèmia no millori. 
 
Menjador 
El servei funcionarà amb normalitat, seguint les normes de prevenció establertes per 
Educació i Salut. 
 
Declaració autoresponsable 
Rebreu un model de declaració autoresponsable que haureu de dur signada el dia 14 
perquè el vostre fill/a pugui entrar al centre. 
 

A partir de demà, trobareu el pla d’organització penjat al web de l’escola, on hi podeu 
consultar els detalls, inclosos els horaris d’entrada i sortida que ja us vam comunicar al 
juliol. 

 
Els propers dies i a les reunions de presentació de curs, us anirem ampliant aquestes 
informacions. 
 
Us desitgem molt bon curs, en el convenciment que l’escola serà un espai segur 
segons les indicacions que hem rebut dels departaments d’Educació i Salut, 
adaptades a la realitat de la nostra escola. 
 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
 
 
Felip Joan de  Dalmases i Thió 
Director 
 


