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Benvolgudes famílies: 
 

Comencem un nou curs ple d’incerteses que, ben segur, serà atípic. Malgrat això, 

l’iniciem amb molta empenta i ganes de tirar-lo endavant amb garanties i més que mai, 

amb la necessitat de la col·laboració de tothom.  

Us recordem que el primer dia d’escola per l’Educació Infantil 2n Cicle i l’Educació 

Primària serà el 14 de setembre.  

Us comuniquem que hem escollit els dies de lliure disposició que proposa per aquest 

curs el Consell Educatiu de l’Ajuntament, que són els següents:  

 ▪  dilluns 7 de desembre de 2020 

 ▪  dilluns 15 de febrer de 2021 

 ▪  divendres 21 de maig de 2021 

Podeu consultar el calendari escolar al web de l’Escola.  

 

A partir de les orientacions del Departament d’Educació i de Salut, hem elaborat el  “Pla 

d’organització del centre pel curs 2020-21” on queden recollides totes les mesures 

organitzatives i sanitàries per possibilitar l’ensenyament presencial i la prevenció de la 

COVID-19. També hi figuren algunes de les accions educatives i pedagògiques que es 

duran a terme en cas de períodes de confinament. En el moment en que aquest pla 

tingui totes les concrecions i matisos en funció de les últimes disposicions del 

Departament i sigui aprovat pel Consell Escolar, us el farem arribar.  

Tot i així, creiem necessari avançar-vos algunes mesures preses per facilitar-vos la 

vostra organització: 

 

▪  El primer dia de curs, tots els alumnes han de portar en mà, la declaració de 

responsabilitat signada, que us adjuntem. Cap alumne podrà entrar a l’Escola si no 

porta aquest document signat.  

▪  Recomanem que les famílies accedeixin a l’escola, només en casos de necessitat i 

evitant les estones d’entrades i sortides.  

▪  Com a mesura excepcional per la COVID-19, s’esglaonaran els horaris d’entrada i 

sortida per les dues portes d’accés. Aquest curs en especial, la puntualitat és un factor 

molt important per evitar aglomeracions als accessos. Per això, demanem la vostra 

col·laboració per aconseguir-ho, tant a l’hora de les entrades com de les sortides.  
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Els alumnes que arribin fora del seu horari hauran d’esperar-se a que s’hagi realitzat 

l’entrada de tots els alumnes per accedir al centre.  

 

Cicle Horari 

entrada matí 

  Horari        

  sortida 

  matí 

  Horari 

  entrada 

  tarda 

Horari  

sortida  

tarda 

Espai  

Cicle Superior  8:40 h    12:50 h   14:50 h 16:45 h  Porta blava  

Cicle Mitjà  8:50 h    12:55 h   14:55 h 16:50 h  Porta blava  

Cicle Inicial  9:00 h    13:00 h   15:00 h 17:00 h  Porta blava  

Infantil 

(Parvulari)  

9:00 h    12:50 h   14:55 h 16:50 h  Porta gran  

Infantil  

(Llar d’Infants)  

8:30 a 8:45 h   12:15 a 12:30 h   14:45 h 16:30 a 16:45 h  Porta blava  

 

 

▪  Seguint les indicacions del Departament de Salut, garantirem els grups de 

convivència estables per nivell, amb un tutor/a de referència que impartirà la majoria de 

les matèries i el mínim necessari de professorat de suport i/o especialistes. La Llar 

d’Infants es considera un grup estable únic de convivència. Prioritzarem la cohesió i 

estanqueïtat dels grups i les mesures de prevenció (mascareta, ventilació, higiene de 

mans, neteja i desinfecció) 

 

▪  Es prendrà la temperatura a tot l’alumnat en el moment de l’entrada al centre. Amb 

una temperatura de 37.5 no es podrà entrar a l’Escola.  

 

▪  L’ús de mascareta serà obligatori des de Parvulari a 6è d’Educació Primària, en les 

entrades, sortides, desplaçaments per l’Escola i quan no hi siguin dins el seu grup 

estable.   

En aquests moments, donada la situació sanitària actual, també s’haurà de portar 

mascareta a l’aula, a partir de 1r d’EP.  

 

▪  Continuarà funcionant el servei de menjador. Per poder respectar la separació dels 

grups estables també es farà servir l’espai polivalent, complint amb totes les mesures de 

seguretat dictades pel Departament de Salut.  
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▪  Funcionarà igualment el servei d’acollida i permanència, amb espais diferenciats per 

grups i amb l’ús de mascareta obligatori.  

 

▪ La nostra intenció és continuar oferint activitats extraescolars, en la mida en que sigui 

possible. Com sempre rebreu informació específica, més endavant.  

 

▪  Les reunions d’inici de curs es realitzaran la propera setmana a les 17 hores de forma 

telemàtica (Meet). Rebreu un enllaç al vostre correu per poder connectar-vos.  

 

DIA  CURSOS 

Dimarts 8 de setembre P5 3r 4t 

Dimecres 9 de setembre P3 P4 1r 

Dijous 10 de setembre 2n 5è 6è 

 

Segons l’evolució de la pandèmia, les mesures previstes poden veure’s modificades.  

 

Aprofitem per enviar-vos la informació sobre la COVID-19 que el Departament de Salut 

recomana que us fem arribar.  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/20200902-mesures-extraordinaries 

 

Ara més que mai és clau la responsabilitat, la confiança i la cooperació.  

 

ENTRE TOTS HO ACONSEGUIREM!!! 

 

Salutacions.  

 

 

 

 

ESCOLA AZORÍN 

3 de setembre de 2020 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/20200902-mesures-extraordinaries
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